
LISTA PODSTAWOWA  

Projekt 1 

Nazwa projektu  Start w dorosłość  

Beneficjent Powiat Brodnicki/Dom Dziecka w Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 150 000,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 150 000,00 zł  

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i 

zwiększaniu szans na zatrudnienie. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 
budżetu państwa, województwa itp.) 

Środki RPO (EFS) – 135 000,00 zł (90%) 

Środki własne – 15 000,00 zł (10%) 

 

 

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany będzie przez podmiot 
publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk. Wsparcie uczestnikom projektu udzielanie 
będzie bezpłatnie. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), 
tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego wpływu 
na sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Zakres projektu: 

Projekt będzie realizowany w Domu Dziecka w Brodnicy. Wychowankowie Domu Dziecka często 
opuszczają Placówkę bez kwalifikacji zawodowych dostosowanych do otwartego rynku pracy (m.in. z 
powodów: niskiej motywacji edukacyjnej   i deficytów intelektualnych) oraz dość niskimi 
umiejętnościami radzenia sobie w życiu codziennym.       

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zjawiska wykluczenia społecznego oraz zwiększenia 
szans usamodzielnionym wychowankom Placówek Opiekuńczo-Wychowawczym na pełne 
uczestnictwo w życiu społecznym. Projektodawca przewidział następujące formy wsparcia: 

 organizacja kursów zawodowych; 

 doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu doradztwa zawodowego; 

 warsztaty umiejętności społecznych oraz indywidualne spotkania z psychologiem; 

 przebywanie w mieszkaniu chronionym połączone z treningiem umiejętności 
praktycznych; 

 w ramach cross-financingu wyposażenie  
i przystosowanie mieszkania chronionego. 

  

Wskaźniki Wskaźniki Rezultatu: 

20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskają kwalifikacje po 
opuszczeniu programu. 

Wskaźniki Produktu: 

20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. 

Stan przygotowań i harmonogram działań  IV kwartał 2016 r. – realizacja przewidzianych form wsparcia warsztatów, kursów, doradztwa 
oraz przebywania  
w mieszkaniu chronionym przez I gr. beneficjentów (5 osób). 

 II kwartał 2017 r. – realizacja przewidzianych form wsparcia warsztatów, kursów, doradztwa 
oraz przebywania  
w mieszkaniu chronionym przez II gr. beneficjentów (5 osób). 

 IV kwartał 2017 r. – realizacja przewidzianych form wsparcia warsztatów, kursów, doradztwa 
oraz przebywania  
w mieszkaniu chronionym przez III gr. beneficjentów (5 osób). 

 II kwartał 2018 r. – realizacja przewidzianych form wsparcia warsztatów, kursów, doradztwa 
oraz przebywania  
w mieszkaniu chronionym przez IV gr. beneficjentów (5 osób). 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

IV kwartał 2016 r. 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

 2018 



Osoba mogąca udzielić informacji na 
temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

 

Justyna Ignalewska 

Dyrektor Domu Dziecka w Brodnicy 

Tel. 56 49856 24 

dd.cbr@wp.pl 

Projekt 2 

Nazwa projektu Wsparcie i rozwój pieczy zastępczej oraz osób niepełnosprawnych  

Beneficjent Powiat Brodnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 133.070,00 zł. 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 
PI 9iv Rozwój i poprawa dostępu do usług i pieczy zastępczej w postaci organizacji szkoleń 
poradnictwo specjalistyczne i rodzinne, wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. 
Rozwój usług społecznych wspierający proces aktywizacji społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym np. niepełnosprawnością – zajęcia edukacyjno-terapeutyczne. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

 
Środki własne 10% - 13.307,00 zł. 

Środki EFS 90% - 119.763,00 zł. 

 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie 

Wsparcie uczestników projektu jest bezpłatne. Projekt będzie realizowany przez podmiot 
publiczny, jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego wpływu 

na sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

1. Poradnictwo dla rodzin z pieczy zastępczej i z powiatu: 
- prawnik – 3godzx36m-cyx90 zł=9.720 zł  
- psycholog – 6godz.x36x90 zł=19.440 zł 
- terapeuta dla dzieci z zaburzeniami zachowania(FAS, ADHD, ADD, RAD, FAE) – 
6godz.x36x90 zł=19.440 zł, 
- terapeuta uzależnień - 3godzx36m-cyx90 zł=9.720 zł  
2. Szkolenie dla istniejącej rodzinnej pieczy zastępczej – 6x650 zł=3.900 zł. 
3. Kampania dla nowych osób ubiegających się o pełnienie funkcji rodzinnej pieczy zastępczej: 
- ulotki, reklama w telewizji kablowej i prasie lokalnej 1x5.000 zł, 
- spotkanie integracyjny w plenerze dla kandydatów oraz istniejących form rodzinnej pieczy 
zastępczej z elementami pedagogiki zabawy - reportaż z przebiegu spotkania i zamieszczenie na 
stronie internetowej 3x5.000 zł=15.000 zł 
4. Rehabilitant dla dzieci niepełnosprawnych przebywających w domu z porażeniem mózgowym 
lub po udarach 1x180godz.x90zł=16.200 zł. 
5. Obóz rekreacyjny z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy 
zastępczej 3x15x770 zł= 34.650 zł 
 
W wyniku współpracy z osobami zaangażowanymi w system pieczy zastępczej oraz zgłoszeń 
licznych problemów opiekuńczo-wychowawczych zachodzi potrzeba zatrudnienia grupy 
specjalistów w celu zmniejszenia bądź zniwelowania występujących problemów.  Ponadto w celu 
nabycia umiejętności właściwego zachowania się w grupie rówieśniczej oraz poza domem 
zasadnym jest uczestnictwo dzieci w obozie rekreacyjnym  z elementami socjoterapii. Liczba osób 
niepełnosprawnych przebywających w domu, które nie mają możliwości skorzystania z rehabilitacji 
jest dość duża, dlatego widziana jest potrzeba usług rehabilitanta w miejscu zamieszkania. W 
dalszym ciągu powiat chciałby rozwijać rodzicielstwo zastępcze, dlatego kampania byłaby źródłem 
pozyskiwania chętnych zostać rodzicem zastępczym.  

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba osób 

objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób które uzyskały, podniosły kwalifikacje; 

Beneficjentami będzie ok. 105 osób z pieczy zastępczej oraz niepełnosprawnych z terenu powiatu 
brodnickiego. Przewidywana liczba godzin w ramach projektu – 465 godz. 

mailto:j.hiszpanski@rckpiu.edu.pl


itp.) 

 

Harmonogram działań 

Rok 2016 I-XII 
- prawnik – 3godzx12m-cyx90 zł=3.240 zł 
- psycholog – 6godz.x12x90 zł=6.480 zł 
- terapeuta dla dzieci z zaburzeniami zachowania(FAS, ADHD, ADD, RAD, FAE) – 6godz.x12m-
cyx90zł=6.480 zł, 
- terapeuta uzależnień - 3godzx12m-cyx90 zł=3.240 zł 
- szkolenie dla istniejącej rodzinnej pieczy zastępczej – 2x650 zł=1.300 zł. 
- spotkanie integracyjny w plenerze dla kandydatów oraz istniejących form rodzinnej pieczy 
zastępczej z elementami pedagogiki zabawy - reportaż z przebiegu spotkania i zamieszczenie na 
stronie internetowej 1x5.000 zł. 
- rehabilitant dla dzieci niepełnosprawnych przebywających w domu  z porażeniem mózgowym lub 
po udarach 1x60godz.x90zł=5.400 zł 
- Obóz rekreacyjny z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy 
zastępczej 15x770 zł= 11.550 zł 
 
Rok 2017 I-XII 
- prawnik – 3godzx12m-cyx90 zł=3.240 zł 
- psycholog – 6godz.x12x90 zł=6.480 zł 
- terapeuta dla dzieci z zaburzeniami zachowania(FAS, ADHD, ADD, RAD, FAE) – 6godz.x12m-
cyx90zł=6.480 zł, 
- terapeuta uzależnień - 3godzx12m-cyx90 zł=3.240 zł 
-  Szkolenie dla istniejącej rodzinnej pieczy zastępczej – 2x650 zł=1.300 zł. 
- Kampania dla nowych osób ubiegających się o pełnienie funkcji rodzinnej pieczy zastępczej: 
- ulotki, reklama w telewizji kablowej i prasie lokalnej 1x5.000 zł, 
- spotkanie integracyjny w plenerze dla kandydatów oraz istniejących form rodzinnej pieczy 
zastępczej z elementami pedagogiki zabawy - reportaż z przebiegu spotkania i zamieszczenie na 
stronie internetowej 1x5.000 zł 
- rehabilitant dla dzieci niepełnosprawnych przebywających w domu z porażeniem mózgowym lub 
po udarach 1x60godz.x90zł=5.400 zł 
- Obóz rekreacyjny z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy 
zastępczej 15x770 zł= 11.550 zł 
 
Rok 2018 I-XII 
- prawnik – 3godzx12m-cyx90 zł=3.240 zł 
- psycholog – 6godz.x12x90 zł=6.480 zł) 
- terapeuta dla dzieci z zaburzeniami zachowania(FAS, ADHD, ADD, RAD, FAE) – 6godz.x12m-
cyx90zł=6.480 zł, 
- terapeuta uzależnień - (3godzx12m-cyx90 zł=3.240 zł 
- szkolenie dla istniejącej rodzinnej pieczy zastępczej – 2x650 zł=1.300 zł. 
- spotkanie integracyjny w plenerze dla kandydatów oraz istniejących form rodzinnej pieczy 
zastępczej z elementami pedagogiki zabawy - reportaż z przebiegu spotkania i zamieszczenie na 
stronie internetowej 1x5.000 zł. 
- rehabilitant dla dzieci niepełnosprawnych przebywających w domu z porażeniem mózgowym lub 
po udarach 1x60godz.x90zł=5.400 zł 
- Obóz rekreacyjny z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy 
zastępczej 15x770 zł= 11.550 zł  

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 

I kwartał 2016 r. 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 

XII 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 
 
Izabella Lewandowska 
Dyrektor 
56 49 541-21 
pcprbrodnica@wp.pl 

Projekt 3  

Nazwa projektu Popołudniowe zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych na bazie zajęć edukacyjno-terapeutycznych. 

Beneficjent Dzieci niepełnosprawne z powiatu brodnickiego  (z rodzicami) 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 22000.00zł 
Koszty kwalifikowalne: 22000.00zł 
Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

OŚ PRIORYTETOWA 9 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO 
PRIORYTET INWESTYCYJNY  
9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 
Cel szczegółowy 2: zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług 
środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 



zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

Środki RPO (EFS) – 20000.00zł 
Środki własne – 2000.00zł 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany będzie przez 
Stowarzyszenie. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk. Wsparcie uczestnikom projektu 
udzielanie będzie bezpłatnie. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy 
składowe, wyróżniane fazy 
realizacji projektu, podprojekty 
itp. 

 Uzasadnienie 
realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych na bazie zajęć edukacyjno-
terapeutycznych w zakresie: 

 nauki rysowania i pisania liter z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu; 

 wspomagania rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy z 
wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; 

 terapii przez twórczość – zorganizowanie zajęć plastycznych z wykorzystaniem 
elementów Arteterapii. ; 

 zajęć muzyczno-ruchowych z elementami muzykoterapii; 

 zajęć rozwijających świadomość własnego ciała z wykorzystaniem programów 
aktywności M. Ch. Knill; 

 wspomagania rozwoju społecznego dziecka poprzez zajęcia prowadzone metodami 
pedagogiki zabawy; 

 terapii ręki.  

 origami dla dzieci;  

 zajęć rozwijających orientację przestrzenną dla dzieci niedowidzących i niewidomych; 

 nauki fonogestów dla dzieci niedosłyszących.  
Projekt będzie realizowany dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z całego powiatu 
brodnickiego. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy od października 
2015 do czerwca 2016r. w liczbie do 10  godzin tygodniowo. W projekcie weźmie udział 
maksymalnie 50 dzieci z niepełnosprawnościami  
(z deficytami rozwojowymi, upośledzeniem umysłowym, autyzmem, niewidomych, 
niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących). Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli 
różnych specjalności – członków Stowarzyszenia. Obecnie na terenie powiatu brodnickiego nie ma 
oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Proponowane dotychczas 
zajęcia są odpłatne lub trudno dostępne. Tego typu zajęcia powinny być realizowane z 
wykorzystaniem odpowiednich metod, form i środków dostosowanych do potrzeb i możliwości 
osób niepełnosprawnych. Prowadzone powinny być przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. 
Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się zainteresowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych 
ofertą zajęć pozalekcyjnych o charakterze terapeutycznym. Szczególnym zainteresowaniem cieszą 
się one wśród rodziców dzieci nauczanych indywidualnie, przebywających większość czasu w 
domu rodzinnym, nie mających możliwości dołączenia do grupy osób o podobnych deficytach. 
Proponowane zajęcia  zintegrują dzieci niepełnosprawne w małych grupach, dzięki czemu dadzą 
im możliwość poczucia przynależności i stworzą okazję do wyjazdu z domu rodzinnego. 

Wskaźniki 
Liczba dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z powiatu brodnickiego objętych zajęciami – 
maksymalnie 50 osób. 

Stan przygotowań i harmonogram działań 

Stowarzyszenie będzie użyczać od Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy lokal na potrzeby 
realizacji zajęć. Członkowie Stowarzyszenia Będą prowadzili zajęcia nieodpłatnie. Członkowie są 
nauczycielami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 
Wykaz popołudniowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu brodnickiego na bazie zajęć 
edukacyjno-terapeutycznych: 

1. Nauka rysowania i pisania liter z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu (zajęcia 
indywidualne, maksymalnie 4 osoby w ciągu roku); 

2. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy z 
wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (zajęcia grupowe, maksymalnie 
6 osób); 

3. Terapia przez twórczość - zajęcia plastyczne z wykorzystaniem elementów Arteterapii 
(zajęcia grupowe, maksymalnie 6 osób); 

4. Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami muzykoterapii (zajęcia grupowe, 
maksymalnie 6 osób) 

5. Zajęcia rozwijające świadomość własnego ciała z wykorzystaniem programów 
aktywności M. Ch. Knill (zajęcia grupowe, maksymalnie 6 osób); 

6. Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka- zajęcia prowadzone metodami pedagogiki 
zabawy (zajęcia grupowe, maksymalnie 6 osób); 

7. Terapia ręki (zajęcia indywidualne, maksymalnie 6 osób w ciągu roku); 

8. Origami dla dzieci (zajęcia grupowe, maksymalnie 6 osób); 

9.  Zajęcia rozwijające orientację przestrzenną dla dzieci niedowidzących i niewidomych 
(zajęcia indywidualne, maksymalnie 4 osoby w ciągu roku); 

10. Nauka fonogestów dla dzieci niedosłyszących (zajęcia indywidualne, maksymalnie 4 
osoby w ciągu roku). 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
Październik 2015 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 
Czerwiec 2016 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 

Jolanta Król 
Prezes Stowarzyszenia Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Agis” 
501108280 
jola.1980@wp.pl 



służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail 

Projekt 4  

Nazwa projektu "Aktywna  sobota" 

Beneficjent I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej/ Starostwo Brodnica 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 30 800,00 zł 

Koszty kwalifikowane: 30 800,00 zł 

Koszty niekwalifikowane: 0,00 zł 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

Nie występuje 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO PI 10i 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

Środki RPO (EFS): 29 260,00 zł (95%) 

Środki własne: 1 540,00 zł (5%) 

 

Zwięzły opis projektu( max 2 strony A4), 

główne elementy składowe 

- uzasadnienie realizacji projektu 

Cel ogólny projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczasowej oferty edukacyjnej w   I 

LO , ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie zdolności uczniów do 

przyszłego zatrudnienia lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. 

Cele szczegółowe: 

1. rozwinięcie uzdolnień matematyczno- przyrodniczych oraz informatycznych wśród 

zainteresowanych uczniów/ uczennic 

2. podniesienie kształcenia umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim i 

językiem niemieckim 

Zajęcia będą się odbywały 2 razy w miesiącu w soboty (w  wymiarze 2 godzin lekcyjnych dla każdej 

grupy). Przewiduje sie utworzenie następujących grup: 

1) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki  

  3 grupy po 15 uczestników 

2) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczych 

1 grupa (15 uczestników) z fizyki 

1 grupa (15 uczestników) z geografii 

1 grupa (15 uczestników) biologii 

3) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych: 

Język angielski 2 grupy ( po 15 uczestników) 

Język niemiecki- 2 grupy (po 15 uczestników) 

4) zajęcia rozwijające kompetencje z technologii informacyjno- komunikacyjnych 

1 grupa (15 uczestników) informatyka 

Wskaźniki Wskaźnik produktu : 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie – 165 osób 

 

 

Harmonogram działań W ramach realizacji projektu planowany jest następujący harmonogram  

I – Przedstawienie projektu szkoleń potencjalnym uczestnikom ( do 10 września 2016), informacja 

wizualna w szkole oraz informacja dla rodziców    

II – Nabór uczestników zajęć ( do 15 września 2016) 

III – Realizacja programu zajęć w wybrane soboty    ( od 20 września 2016 do 30 czerwca 2017 ) 

IV – Podsumowanie osiągnięć uczestników oraz analiza merytoryczna zrealizowanego programu 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 

1.09.2016 

Przewidywany termin zakończenia realizacji 

projektu 

30.06.2017 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

Tomasz Wardowski 

Nauczyciel  



- Imię i nazwisko 

-Stanowisko służbowe 

- Telefon/fax 

-E-mail 

509731412 

wardtom1981@gmail.com 

Projekt 5  

Nazwa projektu " Nauczyciel XXI wieku" 

Beneficjent I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej/ Starostwo Brodnica 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 12 400,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 12 400,00 zł 

Koszty niekwalifikowane: 0,00 zł 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO PI 10i 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 
budżetu państwa, województwa itp.) 

Środki RPO (EFS): 11 780,00 zł (95%) 

Środki własne: 620,00 zł (5%) 

 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

Nie występuje 

Zwięzły opis projektu( max 2 strony A4), 
główne elementy składowe 
- uzasadnienie realizacji projektu 

Cel główny projektu- podniesienie innowacyjności nauczania 
Główne elementy składowe: 
Cykl 4 szkoleń weekendowych o następującej tematyce 
- Tworzenie prezentacji w środowisku Prezi 
- Obsługa i wykorzystanie tablic multimedialnych 
- Tworzenie stron internetowych 
- Tworzenie i wykorzystanie platform e-lerningowych  
 
Czas trwania jednego szkolenia od 5 do 8 godzin 

Wskaźniki Wskaźnik produktu 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 15 osób 
 

Harmonogram działań W ramach realizacji projektu planowany jest następujący harmonogram  

I – Przedstawienie projektu szkoleń potencjalnym uczestnikom ( do 10 września 2016)     

II – Nabór uczestników zajęć ( do 15 września 2016) 

III – Uczestnictwo w szkoleniach w ,  wybrane soboty( od października 2016 do stycznia  2017 ) 

IV – Podsumowanie osiągnięć uczestników 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 1.09 2016 

Przewidywany termin zakończenia realizacji 31.01.2017 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- Imię i nazwisko 
-Stanowisko służbowe 
- Telefon/fax 
-E-mail 

Tomasz Wardowski 
Nauczyciel  
509731412 
Wardtom1981@gmail.com 

Projekt 6 

Nazwa projektu Zdobycie przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy dodatkowych kwalifikacji 
szczegółowych w zakresie pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu . 

 

Beneficjent Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy 

 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu w zł- 39 000,00 zł 
Koszty kwalifikowalne – 39 000,00 zł 

Koszty niekwalifikowalne – 00,0 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i 
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

 

Źródła finansowania projektu: Środki RPO ( EFRR)- 33 150,00 zł  (85% )                            Środki własne -5 850,00 zł   (15% ) 



Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 
budżetu państwa, województwa itp.) 

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany będzie przez podmiot 
publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), 
tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego 
wpływu na sytuację zdiagnozowaną 
w obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Przedmiotem projektu jest zdobycie przez 5 nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy 
dodatkowych kwalifikacji szczegółowych w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych w szczególności  w zakresie pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu .                                                                                                                                    
Problemem głównym zidentyfikowanym dla projektu jest brak u nauczycieli kwalifikacji 
szczegółowych do pracy z uczniami, u których występuje niepełnosprawność sprzężona tj. 
niepełnosprawność umysłowa i autyzm.                                      

W szkole uczą się dzieci: 

- z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego i autyzmem, 

- z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębszego i autyzmem. 

Aktualnie w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy są 4 klasy, w których uczą się dzieci 
autystyczne: 

- 3 klasy w szkole podstawowej, 

- 1 klasa w gimnazjum. 

Grono pedagogiczne liczy 25 nauczycieli, w tym pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi 
autystycznymi ma tylko jedna nauczycielka, która w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 
zawodowego stara się wesprzeć wiedzą pozostałych nauczycieli. Jeszcze kilka lat temu nie było 
problemu nauczania i wychowania dzieci autystycznych ponieważ nikt nie diagnozował tej 
niepełnosprawności. Nie było zatem żadnych form szkoleń w tym zakresie. 

Obecnie nauczyciele są zobowiązani ukończyć studia podyplomowe z zakresu pracy z dziećmi 
autystycznymi, niestety barierą są bardzo duże koszty studiów, na które nie stać nauczycieli. 

Studia podyplomowe 3-semestralne, bo taka forma daje uprawnienia , kosztują średnio 4500,00zł.na 
osobę. W Zespole Szkół Specjalnych kwalifikacje w zakresie autyzmu powinno na dzień dzisiejszy 
ukończyć co najmniej jeszcze 5 nauczycieli. 

Problem będzie z roku na rok narastał ponieważ wyraźnie widać tendencję wzrostową w wydawaniu 
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczeń stwierdzających autyzm dziecięcy. 

Praca z dziećmi autystycznymi jest szczególnie trudna, specyficzna i musi być oparta na  rzetelnej 
wiedzy i umiejętnościach nauczyciela, bo w przeciwnym razie nie tylko nie przynosi pozytywnych 
rezultatów ale przede wszystkim szkodzi rozwojowi dziecka. 

Nauczyciele mają moralny, społeczny i zawodowy obowiązek sprostać oczekiwaniom rodziców  i 
muszą umieć pomóc niepełnosprawnym dzieciom. Praca z dziećmi autystycznymi wymaga 
indywidualnego podejścia do ucznia, stosowania specjalnych metod nauczania , znajomości 
alternatywnych sposobów komunikacji i umiejętności ich stosowania. W Powiecie Brodnickim jest 
tylko jedna szkoła specjalna i rodzice oddając swoje dzieci pod opiekę tej szkoły oczekują, że ich 
dzieci nauczane są przez fachowców i specjalistów. 

Przyczyną braku u nauczycieli szczegółowych kwalifikacji zawodowych do pracy z dziećmi 
autystycznymi są niewystarczające nakłady finansowe na szkolenie nauczycieli, co z kolei 
uniemożliwia pracownikom pedagogicznym podjęcie studiów podyplomowych. 

Realizacja projektu jest szansą dla nauczycieli w zdobyciu koniecznej wiedzy i umiejętności 
zawodowych, które w rezultacie przełożą się na efekty pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.  

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań: 

1.Prace przygotowawcze: 

- wybór 5  pracowników, którzy podejmą studia podyplomowe z zakresu pracy z dziećmi 
autystycznymi, 

- wybór uczelni, prowadzącej studia podyplomowe z zakresu pracy z dziećmi autystycznymi, 

- analiza kosztów kształcenia kadry ( wpisowe na studia, opłaty czesnego , koszty dojazdu na 
uczelnie, koszty noclegów i wyżywienia), 

- ewentualne zmiany organizacji pracy szkoły, wynikłe z wyjazdów nauczycieli na studia. 

2.Realizacja studiów podyplomowych przez nauczycieli. 

3.Nadzór nad realizacją realizacji projektu. 

4.Promocja projektu. 

Cele projektu są zgodne, powiązane z innymi projektami tj. z: 

1.Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.                                                                                                                                                       

Oś priorytetowa :10 Innowacyjna edukacja 



PI 10 i  – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza 
formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

2.Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  Powiatu Brodnickiego. 

Oś Priorytetowa: 10 Innowacyjna Edukacja  

PI 10i Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza 
formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

Projekt/ działanie: 

- Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych 
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i indywidualnego podejścia do ucznia 
oraz nauczycieli i pracowników pedagogicznych placówek wychowania przedszkolnego.  

Wskaźniki Wskaźniki rezultatu: 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 
5 osób 

Wskaźnik produktu: 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 5 osób        

Stan przygotowań i harmonogram działań Prace przygotowawcze - 09. 2016 r. 

Realizacja studiów podyplomowych   -                    10. 2016 r.- 02.2018 r.( 3 semestry) 

Nadzór nad realizacja projektu -                                       10. 2016 r. – 02.2018 r. 

Promocja projektu  - 10. 2016 r. – 02.2018 r. 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

10. 2016 r. 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

02. 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na 
temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Anna Słomińska 

Dyrektor  Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy 

Tel. / fax 698093634 

e-mail a-slominska@wp.pl  

 

Projekt 7 

Nazwa projektu 
 Promotor neurodydaktyki   
 
 

Beneficjent 
 Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy 

  

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowane 

Koszty niekwalifikowane 

 Koszt całkowity projektu 55 000 zł 

Koszty kwalifikowane 55 000 zł 

Koszty niekwalifikowane zł  

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia 
 

Źródła finansowania projektu i Środki 

własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

 EFS: 49 500zł 

Wkład własny: 5 500zł 



Pomoc publiczna 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

Nie występuje 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

Główne elementy składowe, wyróżniane 

fazy realizacji projektu, podprojekty itp. 

Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 

w kontekście jego wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. 

Powiązania z innymi projektami 

Szybki rozwój wszystkich dziedzin życia domaga się ludzi przedsiębiorczych i potrafiących się 

uczyć. Organizacją powołaną do kształcenia jest szkoła. Dziś jej praca skupia się na realizacji 

podstawy programowej i  przygotowaniu ucznia do egzaminu zewnętrznego opartego na systemie 

0-1, który zabija indywidualność ucząc odtwarzania wiedzy i podstawiania posiadanych informacji 

do ustalonego wzoru. Tymczasem dziś potrzeba osób szybko uczących się nowych umiejętności, 

wykorzystywania swoich zdolności i wiedzy do znajdowania i tworzenia sobie miejsca na rynku 

pracy. Istnieje więc konieczność kształcenia kreatywności, twórczego myślenia. Te umiejętności 

pobudzają zachowania przedsiębiorcze. Szkoła musi więc stać się miejscem, w którym ujawnia się 

twórczość, kreatywność, zdolności i talenty zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Ponieważ każdy 

uczeń  ma jakieś niepowtarzalne talenty i zdolności, musi dowiedzieć się  kim jest?, jakie ma 

możliwości rozwoju?, jak skutecznie się uczyć?, jak rozwijać swoje talenty?  Odpowiedzi na 

większość pytań dotyczących rozwoju możliwości intelektualnych dostarcza neurodydaktyka- 

nauka pomagająca programować uczenie się-nauczanie w oparciu o znajomość funkcjonowania 

ludzkiego mózgu czyniąc naukę procesem przyjaznym dla mózgu. Dzięki radości uczenia się, 

możliwościom odnoszenia przez każdego ucznia indywidualnych sukcesów szkołę będą opuszczać 

nie lekarze czy stolarze, ale artyści-lekarze czy artyści-stolarze. Projekt oparty na osiągnięciach 

neurodydaktyki oraz teorii inteligencji wielorakich wskaże wartość uczenia się wielozmysłowego,  

nauczy wykorzystywania wiadomości o budowie i działaniu mózgu w procesie nauczania-uczenia 

się. Poprzez wskazanie uczniowi jego wyjątkowości i możliwości osiągania sukcesów w 

dziedzinach innych niż tylko szkolne podniesie się samoocena ucznia, obudzi się w nim radość 

tworzenia. Dostarczenie gotowych wzorów ćwiczeń i metod do stosowania w procesie nauczania 

ułatwi nauczycielom motywowanie ucznia do pracy.  Programy szkolne opracowane są dla 

uczniów z przewagą inteligencji werbalno-matematycznej i wzrokowo-słuchowym profilu uczenia 

się. Takich uczniów jest w klasie ok. 20% (stąd mimo wspólnego startu, z czasem w klasie jest 

tylko 3-4 uczniów osiągających bardzo wysokie wyniki). Dla 80% uczniów szkoła nie ma więc 

oferty. Projekt wpisuje się w tą „lukę” szkolną wskazując nauczycielom jak można stymulować 

rozwój ucznia we właściwym dla niego tempie i we właściwy dla jego zdolności sposób. Uczniom 

daje szansę na pełniejszy, oparty na rozpoznanych mocnych stronach rozwój. Ucząc się jak uczyć 

się efektywnie, uczeń odkrywa swoje możliwości i umiejętności i wykorzystuje je w szkole i życiu, 

stając się osobą kreatywną i przedsiębiorczą.  Ponieważ nie można oczekiwać w najbliższym czasie 

głębokiej przebudowy podstaw szkoły jako systemu, nauczyciele muszą sami zacząć zmieniać 

szkołę poczynając od poszerzania wiedzy na temat praw rządzących procesami uczenia się i 

nauczania i doskonalenia umiejętności wykorzystywania ich w praktyce.   

Przewidywane rezultaty realizacji projektu.    
Bezpośrednimi rezultatami projektu będą: 

 przygotowanie 7 nauczycieli promotorów twórczego działania i efektywnego uczenia 
się 

 zestaw 45 scenariuszy zajęć twórczego działania i efektywnego uczenia się wraz z 
oprawą metodyczną i filmem instruktażowym 

 zrealizowanie 210 godzin zajęć pozalekcyjnych (po 30 godzin dla 7 klasy) 

 konkurs kreatywnego myślenia dla beneficjentów bezpośrednich 

 konferencja powiatowa promująca ideę nauczania zgodnie z zasadami neurodydaktyki 
Rezultatami pośrednimi będzie: 

 rozbudzenie zainteresowania problematyką neurodydaktyki w powiecie brodnickim 

 umożliwienie uczniom biorącym udział w projekcie odnoszenia indywidualnych 
sukcesów w obszarach ich zainteresowań i talentów co podniesie ich samoocenę 

 pomoc uczniom w wytyczeniu indywidualnej drogi rozwoju w oparciu o ich talenty 

 wzbudzenie u beneficjentów bezpośrednich radości tworzenia, umiejętności 
kreatywnego rozwiązywania problemów i efektywnego utrwalania i korzystania z 
informacji 

 

.    

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba osób 

objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób, które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Wskaźniki Rezultatu: 

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu – 7 osób 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 140 
osób 

 
Wskaźniki Produktu: 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 7 osoby 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie –  140 osób 

 

Stan przygotowań i harmonogram realizacji 

przedsięwzięcia 

Fazy projektu: 

Utworzenie zespołu projektowego i promocja projektu.      
Warsztaty dla nauczycieli realizujących projekt  
Opracowanie scenariuszy 45 zajęć  
Przeprowadzenie cyklu zajęć z uczniami.   
Weryfikacja poprawności ułożenia scenariuszy zajęć. 
Upowszechnienie wyników pracy: zestawu scenariuszy zajęć+płyta DVD z fragmentami zajęć  
Umieszczenie scenariuszy zajęć na stronie internetowej ZSZ do wykorzystania.   
Podsumowanie projektu- konkurs dla beneficjentów bezpośrednich.   



Konferencja powiatowa podsumowująca i promująca kreatywne myślenie w szkole i życiu 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
 WRZESIEŃ 2015 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 
 MAJ 2016 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

Imię i nazwisko 

Stanowisko służbowe 

Telefon/fax 

E-mail  

 Mirosław Wołojewicz, nauczyciel,  

660 513 625, e-mail: mirek_wol@o2.pl  

Projekt 8 

Nazwa projektu 
 Dostrzegam - informuję 
 

Beneficjent 
 Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy 

  

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowane 

Koszty niekwalifikowane 

Koszt całkowity projektu  35 000 zł 

Koszty kwalifikowane 35 000 zł 

Koszty niekwalifikowane 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

 PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia 
 

Źródła finansowania projektu i Środki 

własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

 EFS: 31 500zł 

Wkład własny: 3 500zł 

Pomoc publiczna 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

Nie dotyczy 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

Główne elementy składowe, wyróżniane 

fazy realizacji projektu, podprojekty itp. 

Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 

w kontekście jego wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. 

Powiązania z innymi projektami 

 Możliwości aktywności młodzieży na płaszczyźnie rozwoju osobistego, rozwijania swoich pasji i 

zainteresowań jest w naszym powiecie bardzo ograniczona. W szkole nie ma zbyt wiele miejsca na 

rozwijanie zainteresowań wykraczających poza ramy programowe czy kształtowanie inicjatywy i 

twórczej samodzielności. Dlatego młodego człowieka trzeba  nauczyć dostrzegać szanse dla siebie 

we własnym środowisku i pozyskiwać wsparcie dla realizacji swoich projektów. Kluczowymi 

umiejętnościami we współczesnym świecie są m.in. umiejętność pracy w zespole, komunikacja. 

Uczniowie szkół średnich za chwilę staną się beneficjentami rynku pracy. Znajomość lokalnego 

środowiska w zestawieniu z odkrywanym własnym potencjałem twórczym może stać się dla nich 

szansą na wykreowanie w sobie sylwetki osoby przedsiębiorczej, komunikatywnej, odważnej wobec 

życiowych wyzwań. Wśród naszych uczniów są tacy, którzy poszukują sposobu na 

wyartykułowanie własnych poglądów, spostrzeżeń i pomysłów. Wielu z nich aktywnie i twórczo 

spędza czas pozalekcyjny realizując swoje pasje. Ponieważ sukcesy odnoszone przez nich w 

dziedzinach poza programowych nie są ujmowane w katalogach osiągnięć szkolnych, środowisko 

często o nich nie wie. Te często wybitne, w wąskiej dziedzinie, jednostki w szkole funkcjonują jako 

przeciętni, skromni uczniowie oczekujący wsparcia, którego szkoła dać im nie jest w stanie, a nie 

mają odwagi wyjść z tym do środowiska. Pióro, kamera i mikrofon to narzędzia, dzięki którym 

można to zrobić dobitnie i głośno, zaprezentować pozaszkolne oblicze naszej młodzieży oraz 

promować aktywny i twórczy styl życia możliwy do zrealizowania przy wykorzystaniu własnego 

potencjału, wsparciu władz samorządowych i lokalnych partnerów. 

Celem projektu jest stworzenie grupy liderów  młodzieży potrafiącej właściwie określać zasoby 

własne i środowiska w celu wykorzystania tej wiedzy do podejmowania samodzielnych inicjatyw na 

rzecz własnego rozwoju osobowościowego i na rzecz otoczenia oraz wyposażenie uczniów w 

umiejętności interpersonalne, tj. komunikacji społecznej, planowania, autoprezentacji, współpracy 

niezbędnych do rozbudzenia w sobie aktywności życiowej i pokonywania barier  w rozwijaniu 

zdolności i pasji, dla których brak oferty ze strony szkoły. Projekt ma dostarczyć uczniom 

umiejętności dostrzegania zachodzących zmian, pozyskiwania, analizowania i praktycznego 

wykorzystywania informacji, budowania relacji międzyludzkich. Celem pośrednim projektu jest 

rozbudzanie zainteresowania młodzieży otoczeniem, budowania własnych opinii, poszukiwania 

wsparcia dla realizacji własnych zamierzeń poprzez umiejętność argumentowania i negocjacji oraz 

rozbudzanie dziennikarskiej wnikliwości i obiektywizmu w ocenie rzeczywistości. Efektem 

finalnym projektu będzie stworzenie kroniki filmowej poświęconej młodzieży powiatu 
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brodnickiego, która uzyskuje sukcesy w pracy pozaszkolnej (konkursy i olimpiady, które nie 

mieszczą się w ramach szkolnych programów) rozwijając własne zainteresowania i pasje. Grupa 

uczniów zainteresowanych dziennikarstwem, sama otrzymując szansę zaistnienia w środowisku,  

da  szansę odniesienia sukcesu swoim kolegom i koleżankom w postaci społecznego uznania dla 

ich działań. 

Beneficjenci bezpośredni: 
1. opanują umiejętności planowania 
2. nauczą się znajdować źródła informacji  
3. zrozumieją na czym polega skuteczność, ekonomiczność i korzystność 

podejmowanych działań i nauczą się wykorzystywać tą wiedzę w praktyce zdobywania 
informacji 

4. zdobędą umiejętności pracy w zespole i dzielenia się wiedzą 
5. nauczą się prezentować wyniki swojej pracy oraz analizować efekty swoich działań pod 

kątem ich skuteczności 
6. rozpoznają własne środowisko rówieśnicze oraz środowisko lokalne pod kątem źródeł 

inspiracji dla własnego rozwoju 
7. udoskonalą umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne w celu pozyskiwania wsparcia 
8. nauczą się twórczo i pożytecznie wykorzystywać czas wolny 

Pośredni beneficjenci projektu: 
1. zdobędą szanse na zaprezentowanie swoich zainteresowań i talentów w środowisku 

lokalnym 
2. nauczyciele zdobędą pełniejszą wiedzę na temat swoich wychowanków 
3. dyrektorzy szkół zaplanują odpowiednie wykorzystanie potencjału uczniów dla 

rozwoju samorządności i kreowania szkolnej rzeczywistości 
Trwałymi efektami projektu będą: 

1. młodzieżowe centrum dziennikarskie, wyposażone w kamerę filmową, mikrofon 
reporterski  z siedzibą w budynku Zespołu Szkół Zawodowych   

2. film oraz materiały dziennikarskie (felietony, reportaże) z życia projektu  
3. gazeta internetowa dostępna dla wszystkich uczniów jako miejsce dalszych publikacji 
4. cykl audycji radiowych wykorzystywanych w ramach szkolnych radiowęzłów 

powstanie nieformalnej grupy młodzieży 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba osób 

objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób, które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Wskaźniki Rezultatu: 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 15 
osoby 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych – 1 szt. 

 Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS – 1 
nauczyciel 

 
Wskaźniki Produktu: 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie – 15 osoby 

 

Stan przygotowań i harmonogram realizacji 

przedsięwzięcia 

1. Utworzenie zespołu projektowego – 4 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych i 

przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu umiejętności psychospołecznych i 

pracy z grupą. W trakcie warsztatów zostanie opracowany kwestionariusz rekrutacyjny dla 

uczestników projektu. 

2. Promocja projektu w lokalnej prasie i telewizji kablowej oraz w poszczególnych szkołach i 

rekrutacja uczestników. 

3. 3 dniowy wyjazd do ośrodka telewizji i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla 

uczestników projektu z zakresu umiejętności komunikacji, w tym negocjacji, planowania i 

autoprezentacji oraz warsztatów dziennikarskich i reporterskich. 

4. Wyjazd edukacyjny do redakcji „Gazety Wyborczej” połączony z warsztatami 

dziennikarskimi. 

5. Opracowanie planu działania i tematyki przez uczestników zespołu projektowego w 

zakresie reportażu, felietonu i słuchowisk radiowych. 

6. Realizacja zadań wynikających z planu działania, w tym cykliczne spotkania (1 x w tygodniu)  

 obróbka materiału filmowego 

 analiza tekstów pisanych 

 nagrania słuchowisk 

 uruchomienie gazety internetowej promującej projekt i osiągnięcia uczestników, 

działającej również po zakończeniu realizacji projektu jako jego kontynuacja 

7. Montaż filmu z życia projektu. 

8. Konkurs na najciekawszy utwór projektowy 

9. Podsumowanie projektu z udziałem zaproszonych gości. 

 Pokaz filmu z życia projektu 

 Wręczenie podziękowań osobom wspierającym 

 Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy utwór projektowy i wręczenie nagród 

laureatom w kategorii reportaż filmowy, felieton oraz słuchowisko 

10. Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli lokalnych mediów na temat znaczenia 

tego typu inicjatyw 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
 Wrzesień 2015 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 
 Czerwiec 2016 



Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

Imię i nazwisko 

Stanowisko służbowe 

Telefon/fax 

E-mail  

 Mirosław Wołojewicz, nauczyciel,  

660 513 625, e-mail: mirek_wol@o2.pl 

Projekt 9 

Nazwa projektu Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi, stwierdzoną  
niepełnosprawnością, zagrożonym wczesnym wykluczeniem edukacyjnym oraz promowanie 
wartości edukacji przez całe życie. 

Beneficjent STAROSTWO POWIATOWE 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu:   1 500 000,00 zł  

Koszty kwalifikowalne:   1 500 000,00 zł  

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 

PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia 
i szkolenia. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 
budżetu państwa, województwa itp.) 

Środki RPO (EFS) – 90% 

Środki własne – 10% 

 

 

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany będzie przez podmiot 
publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk. Wsparcie uczestnikom projektu udzielanie 
będzie bezpłatnie. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego wpływu 
na sytuację zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Zakres projektu: 

W skład projektu  POMOC PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNA DZIECIOM Z 
ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI, STWIERDZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 
ZAGROŻONYM WCZESNYM WYKLUCZENIEM EDUKACYJNYM ORAZ 
PROMOWANIE WARTOŚCI EDUKACJI PRZEZ CAŁE ŻYCIE wchodzą cztery podprojekty:                                                                         

1. Lepszy start. 
2. Program rozpoznawania i terapii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, 

dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). 

3. Zastosowanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań w pracy korekcyjno – 

kompensacyjnej. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w obszarze doradztwa edukacyjno – 
zawodowego dla uczniów szkół powiatu brodnickiego. 

Ad.1  
Oddziaływaniami zostaną objęte dzieci z zaburzeniami rozwojowymi lub stwierdzonymi 
niepełnosprawnościami np. dzieci słabowidzące, słabosłyszące, autustyczne, z niepełno 
sprawnościami ruchowymi, z opóźnionym rozwojem mowy i inne z powiatu brodnickiego, w 
kategoriach wiekowych – 0-3 lata oraz 4-6lat. Celem programu będzie postawienie  diagnozy i 
objęcie  wczesnym wspomaganiem dzieci potrzebujących pomocy i wyrównania szans 
rozwojowych i edukacyjnych. Będą to osoby z grupy wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzone, z 
wadami genetycznymi, z rodzin niewydolnych wychowawczo. Maluchy i ich rodzice otrzymają w 
zależności od indywidualnych potrzeb wsparcie i terapię logopedyczną, psychologiczną lub 
pedagogiczną (wczesna diagnoza na oddziałach noworodkowych – np. poprzez ocenę odruchów 
ważnych dla rozwoju mowy, sposobu oddychania, sposobu karmienia, rozmowy z matkami). W 
ramach programu przeszkolone zostaną pielęgniarki środowiskowe, asystęci rodziny, pediatrzy, 
nauczyciele wychowania przedszkolnego itp. Szkolenia spowodują większą świadomość i 
umiejętność wczesnego diagnozowania w rozwoju noworodków i małych dzieci a co za tym idzie 
wcześniejsze kierowanie do pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej (tyflo, surdo, 
neuro, logopedów, psychologów, pedagogów). W przedszkolach prowadzone będą badania 
przesiewowe mowy, słuchu, wzroku. W ramach programu powstanie szkoła dla rodziców, 
prowadzone będą punkty informacyjne dla rodziców, nauczycieli,  
Ad.2 
Program ma na celu efektywne wykorzystanie wszystkich ogniw w procesie edukacji, które mogą 
przyczynić się do: 
-wczesnego rozpoznawania opóźnień w rozwoju dzieci (zwłaszcza w zakresie funkcji decydujących 
o powodzeniu w nauce czytania, pisania oraz opanowania umiejętności matematycznych), 
-zwiększenia pomocy dzieciom stosownie do potrzeb, aby poprawić poziom przygotowania ich do 
podjęcia nauki w szkole, a w kolejnych latach edukacji wyrównywania szans edukacyjnych przez 
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zapobieganie uogólnianiu się trudności dydaktycznych oraz nasilaniu się problemów emocjonalno- 
motywacyjnych (nadal zbyt mało uczniów korzysta z form pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych), 
- wspieranie rozwoju dziecka na kolejnych etapach edukacji.  
Dodatkowo istotne jest także wspieranie planowania oddziaływań terapeutycznych i dydaktycznych 
w szkole, podniesienie jakości pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniom w szkole 
oraz w PPP, wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli oraz psychologów i pedagogów w PPP. 
 Ścisła współpraca szkolnych specjalistów (pedagogów , psychologów) z pracownikami PPP oraz 
rodzicami dzieci pozwoli na poprawę funkcjonowania szkolnego uczniów objętych programem, a w 
przyszłości  usprawni postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne -zwłaszcza w okresie 
przygotowania do nauki szkolnej. 
I. DIAGNOZA SZKOLNA - przeprowadzona w przedszkolach i w szkołach przez nauczycieli, 

wcześniej przeszkolonych przez          pracowników poradni. 
II. POGŁĘBIONA SPECJALISTYCZNA DIAGNOZA W  PPP NA   POSZCZEGÓLNYCH 

ETAPACH KSZTAŁCENIA     
Stosownie do potrzeb na każdym etapie edukacyjnym przewidywane jest także przeprowadzanie 
badań logopedycznych.Formułowanie opinii postdiagnostycznych - informacje o wynikach badań, 
wskazówki do pracy przekazywane indywidualnie rodzicom po badaniach oraz w formie pisemnej - 
diagnoza oraz zalecenia dotyczące koniecznych oddziaływań dla placówki oświatowej oraz 
rodziców, materiały pomocnicze.   
III. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH  
 Zapewnienie niezbędnych form terapii wynikających przeprowadzonego postępowania 
diagnostycznego.  

 Pomoc psychologiczna (np. terapia w przypadku nadpobudliwości psychoruchowej, 
zahamowania, innych zaburzeń emocjonalno- motywacyjnych, socjoterapia) 

 Pomoc logopedyczna 

 Pomoc korekcyjno- kompensacyjna 

 Praca ucznia w domu koordynowana przez terapeutę  przy współpracy z rodzicami. 
Informacje, porady, instruktaże udzielane rodzicom bezpośrednio po badaniach (ustnie) oraz w 
formie pisemnej - diagnoza oraz zalecenia o koniecznych oddziaływaniach dla placówki oświatowej 
oraz rodziców, materiały pomocnicze.  
Szkolenia dla szkolnych specjalistów (psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych) 
pracujących w szkołach podstawowych i gimnazjach w rejonie działania PPP przeprowadzane 
przez Terenowych Trenerów Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku.  
Szkolenia kwalifikacyjne dla pracowników PPP w Brodnicy  
Prelekcje dla rodziców przybliżenie problematyki pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych  np. 

 Uczeń z dysleksją rozwojową. 

 Uczeń z trudnościami w nauce. 

 Uczeń niedostosowany społecznie. 

 Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo.itp 
Ad.3 
Diagnoza psychopedagogiczna uczniów przeprowadzana w Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Brodnicy wskazuje na niepokojący wzrost liczby uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Realizowane w szkole oraz na terenie Poradni formy pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej  okazują się często niewystarczające dla uzyskania pozytywnych 
efektów w funkcjonowaniu dziecka w roli ucznia i spełniania wymagań określonych w programach 
nauczania. Z tego powodu należy poszukiwać innowacyjnych metod pracy opartych na 
współczesnej wiedzy, aby osiągnąć zamierzone cele. 

Spośród dostępnych nowości w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych chcemy się skupić na Metodzie Feuersteina - Instrumental Enrichment I oraz 
Metodzie Warnkego, której elementy będziemy włączać do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. 

Metoda Feuersteina - Instrumental Enrichment I – zastosowanie tej metody umożliwia 
zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze przenosząc poznanie 
na wyższy poziom - uczy jak się uczyć. Podejście w tej metodzie koncentruje się na tym, co ludzie 
są i będą w stanie osiągnąć, a nie na ich deficytach i ograniczeniach. Ten optymizm wspierany jest 
przez system zbadanych naukowo instrumentów (zestawu ćwiczeń i zadań). Adresowana jest do 
pracy z klientami ze zdiagnozowanym: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną 
sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem 
intelektualnym. Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka 
zdolnego. Możliwość zastosowania tej metody dla uczniów o różnorodnych potrzebach 
edukacyjnych zdecydowało o jej wyborze. Dodatkową jej zaletą jest fakt, że pomagają również 
kształtować takie środowisko swojego klienta, które wspiera i zachęca do dalszej nauki i rozwoju 
przy tak często spotykanym w dzisiejszych czasach obniżeniu motywacji do nauki.  

Metoda Warnkego jest podstawowym narzędziem w programie diagnostyczno - 
terapeutycznym „DYSLEKSJA-STOP”. Celem programu jest pomoc dzieciom w osiąganiu 
lepszych wyników w nauce poprzez kompleksową diagnostykę i terapię zaburzonych funkcji. 
Metoda opracowana przez Freda Warnke przeznaczona jest do pracy z dziećmi, u których 
występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Materiał terapeutyczny 
jest atrakcyjny i ma szerokie zastosowanie. Zadania różnią się od dotychczas stosowanych przy tego 
typu trudnościach rozwojowych, trening nie jest zatem dla dziecka zbytnim obciążeniem. 
Wymienione zalety tej metody zadecydowały o jej wyborze i zastosowaniu w procesie 
diagnostycznym oraz terapeutycznym w naszej Poradni. Do pracy tymi metodami niezbędne jest 
zakup profesjonalnego sprzętu oraz testów. 
Ad.4 
Praca z uczniem VI klasy szkoły podstawowej w określaniu zainteresowań i skłonności 
zawodowych -  wstępna orientacja zawodowa 

 zajęcia grupowe, warsztatowe 

 indywidualna diagnoza  wstępnych zainteresowań branżowych uczniów ( testy 
komputerowe) 

Zajęcia warsztatowe aktywizujące w wyborze dalszej drogi edukacyjno – zawodowej 

 gimnazjum kl. III( z wyłączeniem szkół, w których są zatrudnieni szkolni doradcy 
zawodowi) 



Punkty Konsultacyjne w  szkołach i w Poradni   Psychologiczno – Pedagogicznej  dla   uczniów 
klas III gimnazjum oraz uczniów II i III klas szkół ponadgimnazjalnych (  także   zainteresowanych  
rodziców) - indywidualne poradnictwo  zawodowe, pomoc uczniom w konstruowaniu  
Indywidualnego Planu Działania (IPD) - określaniu własnej drogi edukacyjno – zawodowej. 
Celem realizacji projektu jest wsparcie dla szkół z rejonu działania Poradni Psych.- Pedagogicznej – 
poszerzenie oferty zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno –zawodowego dla zainteresowanych 
szkół powiatu brodnickiego na wszystkich etapach kształcenia.  
Indywidualne poradnictwo  zawodowe w ramach punktów konsultacyjnych w szkołach 
prowadzone przez pracowników PPP ( psychologa, pedagoga, specjalistów z zakresu doradztwa 
zawodowego) ma na celu zwiększenie dostępności usług w tym obszarze dla uczniów zwłaszcza z 
obszarów wiejskich i małych miejscowości, w szczególności dla uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych bądź zagrożonych niedostosowaniem społecznym.  
Efektem podjętych działań ma być m. in. 

 przygotowanie młodzieży do podejmowania świadomych, trafnych decyzji edukacyjno 
– zawodowych, 

   minimalizowanie w przyszłości zjawiska  marginalizacji czy wykluczenia wśród 
młodych ludzi wkraczających na rynek pracy.    

 

  

Wskaźniki REZULTATU: 

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu – 9 osób 

 Liczba placówek systemu oświaty wyposażona w sprzęt do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych, innowacyjnej terapii psychologiczno – pedagogiczno- logopedycznej – 1 

PRODUKTU: 

 Liczba nauczycieli i innych osób (pielęgniarki, rodzice) objętych wsparciem w 
programie – 150 osób rocznie 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w programie -  1450 osób rocznie 

 Liczba przedszkoli i szkół objętych wsparciem w programie -  40 
 

Stan przygotowań i harmonogram działań  Ad. 1 

Szkolenia  pracowników  poradni pozwalające na uzyskanie nowych kwalifikacji (studia 

podyplomowe z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki) – wrzesień 2015r. – listopad 2016r. 

Szkolenia  pracowników  poradni pozwalające na podniesienie kwalifikacji – wrzesień grudzień 

2015r. 

Przygotowanie ulotek promocyjnych, materiałów szkoleniowych, zakup niezbędnych pomocy 

terapeutycznych – grudzień 2015r. – marzec 2016 ( uzupełnianie brakujących materiałów w 

kolejnych latach) 

Rozpoczęcie współpracy z oddziałami noworodkowymi – wczesne diagnozowanie noworodków, 

rozmowy z mamami – styczeń 2016r. – czerwiec 2018r 

Rozpoczęcie szkoleń dla  pielęgniarek środowiskowych, pediatrów, nauczycieli itp. – styczeń 2016 – 

czerwiec 2016r. 

Szkoła dla rodziców – marzec 2016r. 

Badania przesiewowe w przedszkolach  listopad każdego roku. 

Objęcie dzieci terapią – od lutego 2016r – czerwca 2018r. 

Ad. 2 

Szkolenia  pracowników szkół oraz poradni - umożliwiające posługiwanie się poszczególnym 

testami (Pracownia Testów Psycologicznych) -  wrzesień 2015r. luty 2016r. 

Prelekcje dla rodziców na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci – od lutego 2016 r. 

Spotkania z radami pedagogicznymi- omówienie planowanych działań diagnostycznych, 

terapeutycznych -  od lutego 2016r. 

Diagnoza szkolna – od lutego 2016r. 

Diagnoza w PPP po diagnozie szkolnej. 

Terapia dostosowana do potrzeb uczniów, wykonywanie zaleconych ćwiczeń w domu pod 

kierunkiem rodziców po po diagnozie w PPP. 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla nauczycieli i rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi – od lutego 2016r. 

Badania kontrolne po okresie terapii przewidzianej na dany rok szkolny- kwalifikacja do dalszej 

pracy, modyfikacja oddziaływań lub ich zakończenie. Formułowanie wniosków do dalszej pracy. 

Diagnoza końcowa, podsumowanie projektu, wnioski. 

W każdym następnym roku szkolnym opisane działania zostaną powtórzone  

Ad. 3 

Poszerzenie kwalifikacji: 

-  Metoda Warnkego – (kurs podstawowy oraz rozwijający) –  lipiec/sierpień 2015                                                         



Zakup sprzętu do diagnozy oraz terapii w/w metodą                           

- Metoda Feuersteina - Instrumental Enrichment I  czerwiec 2015                                                                       

Zakup testów do zajęć w/w metodą   - lipiec- sierpień 2015r.                                                         

szkolenia rad pedagogicznych z wykorzystaniem dotychczasowej wiedzy oraz zdobytej podczas 

w/w szkoleń nt. „Współczesna wiedza o psychospołecznych uwarunkowaniach specjalnych 

potrzeb edukacyjnych oraz poszerzenie zakresu metod i form pracy z uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych”  - wrzesień –grudzień 2015r.                                                                                         

Rozmowy z nauczycielami, pedagogiem – analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej szkoły, 
przesiewowe badania, wykorzystanie SRD, wyłonienie uczniów z trudnościami celem pogłębienia 
diagnozy przy użyciu narzędzia „BATERIA” – grudzień 2015r. – styczeń 2016r.                                  
Kwalifikacja uczniów na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapię z zastosowaniem nowych 
metod  

- Diagnoza wstępna uczniów Metodą Warnkego  

- Objęcie systematyczną terapią wyłonionych uczniów: 

- Zajęcia grupowe oraz indywidualne w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów                                                   

- Punkt konsultacyjny dla rodziców oraz nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (1 raz w tygodniu)  - na miejscu oraz w terenie  - od stycznia 2016r. – do czerwca 

2018r. 

- Powiatowa Konferencja z udziałem zaproszonych prelegentów dla terapeutów pedagogicznych 

powiatu brodnickiego nt. innowacyjnych rozwiązań w pracy korekcyjno – kompensacyjnej  - 

kwiecień 2017r                                                                                                                       

- Diagnoza kontrolna uczniów objętych terapią w ramach projektu  - kwiecień –czerwiec 2018r.                                                                                                                       

- Diagnoza końcowa uczniów objętych terapią  - czerwieniec każdego roku.                                    

Ad. 4 

IX. 2015r – nawiązanie współpracy z dyrektorami szkół, pedagogami -  złożenie  oferty oraz 
przedstawienie programu zajęć w obszarze doradztwa- edukacyjno - zawodowego w ramach 
realizowanego projektu w latach 2015/16, 2016/17, 2017/18                                                                                  
IX- XII 2015 zakup sprzętu, ,testów, filmów, itp potrzebnych doprowadzenia zajęć                                                 
 X.2015r. – ustalenie harmonogramu zajęć w poszczególnych placówkach z pedagogami szkolnymi 
X.2015r.- V.2016r.- realizacja zajęć wg ustalonego terminarza  
W latach kolejnych harmonogram jw.  

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

 czerwiec  2015 r. 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 
projektu 

 czerwiec 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Hanna Królikowska 

dyrektor PPP w Brodnicy 

56 49 44 591 

602 537343 

porpsy@wp.pl 

Projekt 10 

Nazwa projektu Kompetencje kluczem do kariery 

Beneficjent  Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

320 000 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia 
i szkolenia 

mailto:porpsy@wp.pl


Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 
budżetu państwa, województwa itp.) 

 

Środki RPO 

Środki własne 

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego wpływu 
na sytuację zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim. Uczniowie Technikum, 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Jabłonowie 
Pomorskim w zdecydowanej większości mieszkają na terenach wiejskich. Z badań wynika, że 
ludność terenów wiejskich ma utrudniony dostęp do edukacji. Dlatego też uczniowie przyjmowani 
do szkoły mają na ogół trudności w nauce. Wynikają one często z zaległości w nauce, które 
powstały na wcześniejszych etapach edukacji oraz ze specyficznych trudności w uczeniu się. Stąd 
konieczność prowadzenia dodatkowych działań w zakresie zapewnienia równego dostępu do 
dobrej jakości edukacji w szkole ponadgimnazjalnej. Ze względu na zbyt małą liczbę godzin zajęć 
obowiązkowych i konieczność indywidualizowania pracy z uczniami niezbędne jest prowadzenie 
zajęć dodatkowych mających na celu uzupełnienie braków w nauce oraz wspomaganie uczniów 
mających specyficzne trudności w nauce i zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu 
oświaty.   
Szkoła nie dysponuje dodatkowymi środkami na realizację zajęć dodatkowych. Poza tym, aby 
zapewnić jakość nauczania na wysokim poziomie szkoła musi dysponować nowoczesnym środkami 
dydaktycznymi, szczególnie w zakresie TIK. Jakość kształcenia można podnieść również poprzez 
realizację działań, ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk 
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności i pracy zespołowej. Dlatego bardzo 
potrzebne jest finansowe wsparcie na: 
1) realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  
2) zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych  
3) wyposażenie pracowni w nowoczesne środki dydaktyczne 
4) zajęć rozwijających kompetencje kluczowe 
5) doradztwo edukacyjno-zawodowe 

 
Należy też prowadzić działania w zakresie podniesienia kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli 
oraz pracowników pedagogicznych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 
i indywidualnego podejścia do ucznia. 
 

Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2015/2016–2017/2018  

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 

Zadanie 1. Organizacja zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Etap 1. Rekrutacja uczestników zajęć 

Etap 2. Przeprowadzenie zajęć: indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

Etap 3. Ewaluacja 

Zadanie 2. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników 
pedagogicznych, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i indywidualnego 
podejścia do ucznia. 
Etap 1. Rekrutacja nauczycieli na kursy i szkolenia 
Etap 2. Przeprowadzenie cyklu szkoleń nauczycieli w ramach WDN. 
Etap 3. Zewnętrzne szkolenie szkolenia nauczycieli. 
Etap 4. Ewaluacja 

 
Zadanie 3. Organizacja zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych wspieranie 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wspieranie uczniów zagrożonych 

przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. 

Etap 1. Rekrutacja uczestników zajęć 

Etap 2. Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka obcego i języka 

polskiego 

Etap 3. Realizacja zajęć przygotowujących do matury z matematyki i języka obcego. 

Etap 4. Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno-

przyrodniczych: matematyki, astronomii, przyrody (fizyki, chemii, biologii, geografii), TIK i języka 

obcego. 

Etap 5. Ewaluacja 

 

Zadanie 4. Wyposażenie  
Etap 1. Przygotowanie zakupu wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i 
informatycznej: matematycznej, przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia), geograficznej, 
informatycznej.  
Etap 2. Zakup i wyposażenie pracowni. 
Etap 2. Ewaluacja 
 
 

Wskaźniki Wskaźniki Rezultatu: 

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu – 8 osób 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 120 
osób  

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych – 1 szt. 



 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych –1  szt. 

 
Wskaźniki Produktu: 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 10 osób 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie – 140 osób 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szt. 

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 1 
szt. 

 

Stan przygotowań i harmonogram działań HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 

 Rok szkolny 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Zadanie 1.     

Etap 1.     

Etap 2.     

Etap 3.     

 

Zadanie 2.     

Etap 1.     

Etap 2.     

Etap 3.     

Etap 4.     

 

Zadanie 3.     

Etap 1.     

Etap 2.     

Etap 3.     

Etap 4.     

Etap 5.     

 

Zadanie 4.     

Etap 1.     

Etap 2.     

Etap 3.     
 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

IV kwartał 2015 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 
projektu 

III kwartał 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Tomasz Konkol 

Wicedyrektor 

56 4957000/56 4957000 

zsjablonowo@poczta.onet.pl lub t.konkol@zsjablonowo.nazwa.pl 

Projekt 11  

Nazwa projektu „Szkoła Zawodowych Innowacji- kompetencje kluczowe  ZSR” 

Beneficjent Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 424 500 ,00 PLN 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 
 
 
 

Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja  PI  10i 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia. 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne(budżet beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatność, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, województwa itp.) 
 

Całkowita wartość projektu: 424 500 ,00 PLN 
Środki RPO ( EFS):     382 050,00 PLN           (90%)                
Krajowy wkład publiczny:    42 450,00 PLN    (10%) 

Zwięzły opis projektu(max 2 strony A4), tj. 
-Główne elementy składowe, wyróżnione 
fazy realizacji projektu, podprojekty itp. 
-Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontekście jego wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. 
-Powiązania z innymi projektami 

Projekt ma na celu wykształcenie kompetentnych absolwentów, którzy w przyszłości będą  
wykorzystywali zdobyte w ZSR umiejętności m.in. w prowadzeniu własnej działalności 
gospodarczej. ZSR stara się kształcić swoich uczniów na jak najwyższym poziomie, łącząc teorię 
z praktyką.  Dzięki realizacji projektu uczniowie będą przygotowani do świadczenia w przyszłości 
usług o wysokim stopniu innowacyjnych specjalizacji. 
W wyniku realizacji projektu zakłada 
się przeprowadzenie  innowacyjnych przedsięwzięć edukacyjnych. 
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Realizacja działań ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych: 
-zajęcia w zakresie TIK dla nauczycieli (4 grupy po 15 uczestników), 
zajęcia w zakresie TIK dla uczniów (4 grupy po 15 uczestników)  
 
-zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych: 
„Matematyka” (10 grup x 20 uczestników), 
„Geografia” ( 5 grup x 20 uczestników), 
„Biologia” ( 3 grupy x 20 uczestników), 
„Fizyka” ( 2 grupy x 20 uczestników), 
„Chemia „( 2 grupy x 20 uczestników), 
-zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w zakresie języków obcych zawodowych: 
„Język angielski” ( 5 grup x 20 uczestników), 
„Język niemiecki” ( 2 grupy x 20 uczestników), 
Zajęcia w zakresie kształcenia kreatywności innowacyjności i pracy zespołowej: 
„Rozwój innowacyjnych postaw przedsiębiorczych” 
 ( 20 grup x 15 uczestników), 
„Filary poprawnej komunikacji w biznesie „,praca indywidualna z uczniem (200 uczestników), 
„Doradztwo edukacyjno-zawodowe”, praca indywidualna z uczniem (100 uczestników), 
„Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”, indywidualna ścieżka wsparcia ( 100 uczestników), 
 
Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych 
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i indywidualnego podejścia do 
ucznia: 
Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy. 
Utworzenie etatu doradcy zawodowego. 
Studia podyplomowe dla nauczycieli nowych kierunków kształcenia: technik cyfrowych procesów 
graficznych. 
 
Potrzeba realizacji niniejszego projektu jest niezwykle pilna.  
Realizacja innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych  rozwiąże problemy związane z 
dopasowaniem warunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Zapewniając kształcenie w 
zawodach zgodnie z aktualnymi rozwiązaniami technologicznymi. Na dzisiejszym rynku pracy 
istotne są wszechstronność i umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach. Realizacja 
projektu przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia prowadzącego do zwiększenia poziomu 
kwalifikacji i dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy. 
 

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 
instytucji kultury objętych wsparciem; 
długość ścieżek rowerowych; liczba osób 
objętych wsparciem, szkolenia; liczba osób, 
które uzyskały, podniosły kwalifikacje; itp.) 

Projekt skierowany jest dla uczniów kształcących się w następujących zawodach: technik żywienia 
i usług gastronomicznych, technikum hotelarskie, technikum rolnicze, technikum mechanizacji 
rolnictwa, technikum architektury krajobrazu, technikum cyfrowych procesów graficznych, oraz 
ZSZ kucharz.  
 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie: 450. 
Wsparciem objętych zostanie również 60 nauczycieli ZSR. 

Harmonogram działań  
Rok szkolny  2016/2017 
Realizacja działań ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych: 
-zajęcia w zakresie TIK dla nauczycieli (2 grupy po 15 uczestników) 60 godz. 
zajęcia w zakresie TIK dla uczniów (2 grupy po 15 uczestników) 60 godz. 
-zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych: 
„Matematyka” (5 grup x 20 uczestników)150 godz. 
„Geografia” ( 2 grupy x 20 uczestników) 60 godz. 
„Biologia” ( 2 grupy x 20 uczestników) 60 godz. 
„Fizyka” ( 1 grupa x 20 uczestników) 30 godz. 
„Chemia „( 1 grupa x 20 uczestników) 30godz. 
-zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w zakresie języków obcych zawodowych: 
„Język angielski” ( 3 grupy x 20 uczestników) 90 godz. 
„Język niemiecki” ( 1 grupa x 20 uczestników) 30 godz. 
Zajęcia w zakresie kształcenia kreatywności innowacyjności i pracy zespołowej: 
„Rozwój innowacyjnych postaw przedsiębiorczych” 
 ( 10 grup x 15 uczestników) 300 godz. 
„Filary poprawnej komunikacji w biznesie „,praca indywidualna z uczniem (100 uczestników x 1 
godz.) 100 godz. 
„Doradztwo edukacyjno-zawodowe”, praca indywidualna z uczniem (50 uczestników x 1 godz.) 
50 godz. 
„Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”, indywidualna ścieżka wsparcia ( 50 uczestników x 1 
godz.) 50 godz. 
 
 
Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych 
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i indywidualnego podejścia do 
ucznia: 
 
Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy- 20 nauczycieli 
Utworzenie etatu doradcy zawodowego- 1 etat. 
Studia podyplomowe dla nauczycieli nowych kierunków kształcenia: technik cyfrowych procesów 
graficznych- 1 nauczyciel. 
 
 
Rok szkolny  2017/2018 
Realizacja działań ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych: 
-zajęcia w zakresie TIK dla nauczycieli (3 grupy po 15 uczestników) 90 godz. 
zajęcia w zakresie TIK dla uczniów (2 grupy po 15 uczestników) 60 godz. 
-zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych: 
„Matematyka” (5 grup x 20 uczestników)150 godz. 



„Geografia” ( 3 grupy x 20 uczestników) 90 godz. 
„Biologia” ( 1 grupa x 20 uczestników) 30 godz. 
„Fizyka” ( 1 grupa x 20 uczestników) 30 godz. 
„Chemia „( 1 grupa x 20 uczestników) 30 godz. 
-zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w zakresie języków obcych zawodowych: 
„Język angielski” ( 2 grupy x 20 uczestników) 60 godz. 
„Język niemiecki” ( 1 grupa x 20 uczestników) 30 godz. 
Zajęcia w zakresie kształcenia kreatywności innowacyjności i pracy zespołowej: 
„Rozwój innowacyjnych postaw przedsiębiorczych” 
 ( 10 grup x 15 uczestników) 300 godz. 
„Filary poprawnej komunikacji w biznesie „,praca indywidualna z uczniem (100 uczestników x 1 
godz.) 100 godz. 
„Doradztwo edukacyjno-zawodowe”, praca indywidualna z uczniem (50 uczestników x 1 godz.) 
50 godz. 
„Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”, indywidualna ścieżka wsparcia ( 50 uczestników x 1 
godz.) 50 godz. 
 
  
 
 
Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych 
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i indywidualnego podejścia do 
ucznia: 
Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy. 
Utworzenie etatu doradcy zawodowego- 1 etat. 
Studia podyplomowe dla nauczycieli nowych kierunków kształcenia: technik cyfrowych procesów 
graficznych- 1 nauczyciel. 
 
 
 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

Wrzesień 2016 r. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji 
projektu 

Listopad 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 
-Imię i nazwisko 
-Stanowisko służbowe 
Telefon/fax 
E-mail 

Tomasz Słabkowski 
Dyrektor szkoły 
Tel: 564984901 
e-mail: sekretariat@zsr.edu.pl 

 

Projekt 12 

Nazwa projektu Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego 

Beneficjent  Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

640 000 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 
budżetu państwa, województwa itp.) 

 

Środki RPO 

Środki własne 

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego wpływu 
na sytuację zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim.  
Mimo wielu przedsięwzięć szkoły w zakresie poszerzania oferty edukacyjnej nadal powinny być  
prowadzone działania mające na celu dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 
pracy i wymagań stawianych przez pracodawców. Należy też podnosić jakość kształcenia 
zawodowego oraz wyposażać uczniów w nowe, dodatkowe umiejętności, które zwiększą szanse 
absolwentów na zatrudnienie. 
Stąd istnieje konieczność podjęcia następujących zadań: 
1) doposażyć istniejąc pracownie przedmiotów zawodowych w środki dydaktyczne, co pozwoli 

prowadzić wysokiej jakości kształcenie uczniów prowadzić 
2) kształcić umiejętności zawodowe na dodatkowych zajęciach, 
3) realizować we współpracy z pracodawcami wysokiej jakości staże zawodowe 
4) realizować zajęcia specjalistyczne, na których uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności 

zawodowe 



 

Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2015/2016–2017/2018  

 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 

 
Zadanie 1. Organizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych. 

Etap 1. Rekrutacja uczestników zajęć 

Etap 2. Realizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych. 

Etap 3. Ewaluacja 

 

Zadanie 2. Organizacja zajęć specjalistycznych, na których uczniowie zdobywają dodatkowe 

umiejętności zawodowe 

Etap 1. Rekrutacja uczestników zajęć 

Etap 2. Realizacja zajęć specjalistycznych 

Etap 3. Ewaluacja 

 

Zadanie 3. Realizacja staży zawodowych dla uczniów we współpracy z pracodawcami 
Etap 1. Konsultacje z pracodawcami dotyczące organizacji staży zawodowych. 
Etap 2. Rekrutacja uczestników zajęć 
Etap 3. Realizacja staży 
Etap 4. Ewaluacja 
 
Zadanie 4. Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych 
Etap 1. Przygotowanie zakupu sprzętu do pracowni kształcenia zawodowego.  
Etap 2. Zakup sprzętu do pracowni. 
Etap 3. Ewaluacja 
 
 

Wskaźniki  
Wskaźniki Rezultatu: 

 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w 
programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po 
ukończeniu nauki – 60 osób 

 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie 
zakupione dzięki EFS – 1 szt. 

 
Wskaźniki Produktu: 

 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy – 18 osób 

 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 1 szt. 
 

Stan przygotowań i harmonogram działań HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 

 Rok szkolny 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Zadanie 1.     

Etap 1.     

Etap 2.     

Etap 3.     

 

Zadanie 2.     

Etap 1.     

Etap 2.     

Etap 3.     

Etap 4.     

 

Zadanie 3.     

Etap 1.     

Etap 2.     

Etap 3.     

Etap 4.     

 

Zadanie 4.     

Etap 1.     

Etap 2.     

Etap 3.     
 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

IV kwartał 2015 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 
projektu 

III kwartał 2018 



Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Tomasz Konkol 

Wicedyrektor 

56 4957000/56 4957000 

zsjablonowo@poczta.onet.pl lub t.konkol@zsjablonowo.nazwa.pl 

Projekt 13 

Nazwa projektu  Zajęcia pozalekcyjne zawodowe 

Beneficjent  Zespół Szkół Zawodowych 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowane 

Koszty niekwalifikowane 

 Koszt całkowity projektu 1 200 000zł  

Koszty kwalifikowane 1 200 000 zł  

Koszty niekwalifikowane  

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

 PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 
 

Źródła finansowania projektu i Środki 

własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

 EFS: 1 020 000zł 

Wkład własny: 180 000zł 

 

Pomoc publiczna 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

Nie dotyczy 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

Główne elementy składowe, wyróżniane 

fazy realizacji projektu, podprojekty itp. 

Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 

w kontekście jego wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. 

Powiązania z innymi projektami 

Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji oraz zwiększenie osiągnięć 150 uczniów Zespołu 

Szkół Zawodowych w Brodnicy w zakresie kompetencji kluczowych matematyczno- 

przyrodniczych i technicznych. Planuje się przeprowadzenie zajęć  pozalekcyjnych, staży, kursów 

zawodowych, ufundowanie stypendiów których efektem będzie:  

 
1. Zwiększenie jakości oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenia 

zawodowego poprzez organizację kursów zawodowych, zajęć pozalekcyjnych.  
2. Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez staże i kursy zawodowe 
3. Wsparcie i motywowanie uczniów do podejmowania kształcenia zawodowego. 

Następnym bardzo ważnym zagadnieniem jest ścisła współpraca z pracodawcami i nabywanie 

przez uczniów praktycznych umiejętności zawodowych poprzez staże i praktyki. 

 Działania w projekcie 

1. Zajęcia pozalekcyjne 

 wyrównawcze i rozszerzające z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych  

 rozwijające kształcenie w zakresie języków obcych zawodowych  

 z mechatroniki  

 Z przedsiębiorczości  
2. Kursy Zawodowe 

 Księgowość w małej firmie.  

 Systemy logistyczne w przedsiębiorstwie 

 Operator wózków widłowych 

 Specjalistyczne programy informatyczne 

 Grafika komputerowa 

 Prawo jazdy dla mechatroników i mechaników poj.samochodowych, logistyków,  
3. Staże zawodowe w branżach logistycznej, mechatronicznej, informatycznej, ekonomicznej, 
handlowej, budowlanej 
4. Stypendia dla uczniów o najwyższych wynikach z przedmiotów zawodowych oraz z celującymi 
wynikami z praktycznej nauki zawodu 
5. Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych dla poszczególnych zawodów. 
 

mailto:zsjablonowo@poczta.onet.pl


Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba osób 

objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób, które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Wskaźniki Rezultatu: 

 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w 
programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po 
ukończeniu nauki – 150  osoby 

 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 
50 osoby 

 
Wskaźniki Produktu: 

 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy – 20 osoby 

 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 1 szt. 

 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 130 
osoby 

 

Stan przygotowań i harmonogram realizacji 

przedsięwzięcia 

Prowadzenie rekrutacji 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych  

Organizacja kursów 

Organizacja staży – współpraca z pracodawcami z całej Polski jak i z zagranicy. 

Przekazywanie stypendiów 

Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
 2016 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 
 2020 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

Imię i nazwisko 

Stanowisko służbowe 

Telefon/fax 

E-mail  

 DYREKTOR: 
mgr inż. Jacek Gniadkowski  - jgniadkowski@zszbrodnica.pl 
56498-24-66 
 

Projekt 14 

Nazwa projektu  Staże i praktyki zawodowe 

Beneficjent  Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowane 

Koszty niekwalifikowane 

 690 000 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO  PI 10i 

Źródła finansowania projektu i Środki 

własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

 EFS 

Pomoc publiczna 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

Nie dotyczy 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

Główne elementy składowe, wyróżniane 

fazy realizacji projektu, podprojekty itp. 

Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 

w kontekście jego wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. 

Powiązania z innymi projektami 

 
Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy jest największą placówką kształcenia zawodowego w 
powiecie brodnickim. Naukę w szkole pobiera ponad 1200 uczniów w zawodach technik 
ekonomista, logistyk, budownictwa, mechatronik, handlowiec, informatyk na poziomie technikum 
oraz we wszystkich zawodach na lokalnym rynku pracy, w zależności od miejsca praktyki, w 
zakresie szkoły zawodowej. O ile praktyczna nauka zawodu wśród uczniów szkół zawodowych 
oparta jest o organizację praktyk zapewniających im kontakt z zawodem, o tyle uczniowie 
technikum mają w tym zakresie ograniczone możliwości. Na rynek pracy wchodzą jako teoretycy i 
dopiero w od momentu uzyskania zatrudnienia rozpoczynają praktyczną weryfikację swoich 
umiejętności. Brak praktycznego przygotowania jest często powodem frustracji i niezadowolenia z 
wykonywanej pracy. Konsekwencją tego są piętrzące się trudności w pracy i w efekcie często 
porzucanie jej. 
Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych zapewniających efektywniejsze 
poruszanie się po rynku pracy dla 120 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy  we 
współpracy uczniów z pracodawcami z terenu powiatu brodnickiego w zakresie organizacji praktyk 
i staży zawodowych.  
Realizacja projektu przewiduje praktyczną naukę zawodu w postaci: 

 letnich staży dla 40 uczniów w wymiarze 100 godzin dla każdego uczestnika  

 praktyk zawodowych poza godzinami nauki szkolnej w wymiarze 50 godzin dla 80 
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uczniów 
na podstawie przygotowanego dla każdego uczestnika projektu programu stworzonego w oparciu 
o podstawę programową.  
Staże i praktyki zostaną zorganizowane u pracodawców powiatu brodnickiego. Praktyki zawodowe 
będą uzupełniały system obowiązkowych praktyk organizowanych przez szkołę.  
Przewiduje się udzielenie takiego wsparcia uczniom technikum mechatronicznego, budownictwa, 
logistycznego, handlowego.  
Udzielanie wsparcia przewiduje się na okres do 2018 r.  

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba osób 

objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób, które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

 

Stan przygotowań i harmonogram realizacji 

przedsięwzięcia 
 Przeprowadzono wstępne rozmowy z pracodawcami 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
 2015 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 
 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

Imię i nazwisko 

Stanowisko służbowe 

Telefon/fax 

E-mail  

 DYREKTOR: 
mgr inż. Jacek Gniadkowski  - jgniadkowski@zszbrodnica.pl 
56498-24-66 
 

Projekt 15 

Nazwa projektu 
 Nie pracuję dla pieniędzy, to pieniądz pracują dla mnie  
 

Beneficjent 
 Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy  

  

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowane 

Koszty niekwalifikowane 

Koszt całkowity projektu w z 1 000 000 zł ł 

Koszty kwalifikowane 1 000 000 zł 

Koszty niekwalifikowane  

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

 PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia 
 

Źródła finansowania projektu i Środki 

własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

 EFS: 850 000zł 

Wkład własny:150 000 zł 

Pomoc publiczna 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

Nie dotyczy 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

Główne elementy składowe, wyróżniane 

fazy realizacji projektu, podprojekty itp. 

Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 

w kontekście jego wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. 

Powiązania z innymi projektami 

Przedsiębiorczość według  Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego , jak i Rady Edukacji 

Unii Europejskiej to kluczowa kompetencja pozwalająca młodym ludziom na kreatywność i 

pewność siebie w podejmowaniu wyzwań i co ważne  uczy zachowywać się w sposób 

odpowiedzialny społecznie. zarówno przez. Tymczasem młodzież ma problem wytyczaniem 

ścieżki kariery zawodowej- brak im narzędzi, umiejętności diagnozy własnych predyspozycji i 

umiejętności analizy rynku pracy. Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy wychodzi naprzeciw tym 
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problemom i zrealizuje projekt, którego  zawierać będzie działania z zakresu doradztwa 

zawodowego oraz wspierania postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży. 

1. Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne 

2. Zajęcia grupowe z zakresu umiejętności psychospołecznych, interpersonalnych 

3. Konwersatoria językowe z zakresu poszukiwania miejsc pracy za granicą 

4. Spotkania z ludźmi sukcesu, przedsiębiorcami, firmami rekrutacyjnymi   

Poza tym aby zbudować  pewność siebie młodych na rynku pracy w projekcie zaproponujemy 
uczestnikom poszerzenie kompetencji porozumiewania się w językiem ojczystym i językiem 
obcym.  

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba osób 

objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób, które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Wskaźniki Rezultatu: 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 600 
uczniów 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych – 1 szt. 

 
Wskaźniki Produktu: 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie – 600 osoby 

 

Stan przygotowań i harmonogram realizacji 

przedsięwzięcia 

1.Rekrutacja uczestników 

1.Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowo-edukacyjnego 

2.Prowadzenie zajęć grupowych z zakresu umiejętności psychospołecznych, interpersonalnych 

3.Konwersatoria językowe z zakresu poszukiwania miejsc pracy za granicą 

4.Spotkania z ludźmi sukcesu, przedsiębiorcami, firmami rekrutacyjnymi   

5. Zajęcia fakultatywne z języka obcego 

6. Zajęcia Fakultatywne z języka ojczystego 

7. Zajęcia fakultatywne z matematyki 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
 Wrzesień  2015 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 
 Grudzień  2020 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

Imię i nazwisko 

Stanowisko służbowe 

Telefon/fax 

E-mail  

 Mirosław Wołojewicz, nauczyciel 

660 513 625, e-mail: mirek_wol@o2.pl  

Projekt 16  

Nazwa projektu  „Nowoczesne umiejętności kluczem do zatrudnienia” 

Beneficjent  Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł  1 733 000,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 

PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 

przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i 

szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 

dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 
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Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

Całkowita wartość projektu – 1 733 000,00 zł 

EFS – 95% - 1 646 350,00 zł 

Wkład własny – 5% - 86 650,00 zł 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt będzie realizowany przez podmiot 

publiczny. Jego realizacja nie jest nastawiona na zysk. Beneficjenci projektu nie ponoszą żadnych 

kosztów uczestnictwa w projekcie. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy 

składowe, wyróżniane 

fazy realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu 

na sytuację 

zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Projekt realizowany będzie w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w 

Brodnicy. W związku z rosnącymi brakami w wykształceniu zawodowym RCKPiU proponuje 

zdobywanie i uzupełnianie tych kwalifikacji. Dodatkowo proponujemy serię Kursów Umiejętności 

Zawodowych, które uzupełnią wiedzę o wybrane efekty realizowane na Kwalifikacyjnych Kursach 

Zawodowych. Wszystkie kierunki kształcenia zawodowego są kluczowe dla lokalnych zakładów i 

przedsiębiorców, ale są również istotne w skali całego kraju. Projekt podzielony został na dwa 

zadania realizowane wg harmonogramu w latach 2015-2018. 

Zadanie 1 

Organizowanie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w następujących zawodach: 

- mechanik pojazdów samochodowych (20 osób) - koszt 50.000,00 zł 

- elektromechanik pojazdów samochodowych (20 osób) – koszt 50.000,00 zł 

- technik pojazdów samochodowych (20 osób) – koszt 30.000,00 zł 

- operator obrabiarek skrawających (20 osób) – koszt 50.000,00 zł 

- technik mechanik (20 osób) – koszt 40.000,00 zł 

- fryzjer (20 osób) – koszt  50.000,00 zł 

- technik usług fryzjerskich (20 osób) – koszt 25.000,00 zł 

- murarz – tynkarz (20 osób)  – koszt 50.000,00 zł 

- betoniarz – zbrojarz (20 osób) – koszt 50.000,00 zł 

- stolarz – koszt 50.000,00 zł 

- technik technologii drewna – 40.000,00 zł 

- sprzedawca -koszt  50.000,00 zł 

- technik handlowiec- koszt  50.000,00 zł 

 

Zadanie 2 

Organizowanie Kursów Umiejętności Zawodowych z zakresu: 

- kursy CNC – 15 osób, 120 godzin – koszt 12.500,00 zł 

- kursy modelowania CAD (2D i 3D) – 120 godzin – koszt 12.500,00 zł 

- kursy kowalstwa artystycznego – 80 godzin – koszt 12.000,00 zł 

- kurs modelowania fryzur: 

 „Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów” – 60 godzin, 10 osób – 10.000,00 zł 

 „Kształtowanie i stylizacja fryzur” – 60 godzin, 10 osób – 10.000,00 zł 

 „Kreatywne strzyżenie” – 50 godzin, 10 osób – 10.000,00 zł  

- kursy komputerowe: 

  „Obsługa pakietu Corel” – 50 godzin, 10 osób – 10.000,00 zł, 

„Obsługa pakietu MS office” - 50 godzin, 10 osób – 10.000,00 zł, 

„Macromedia Flash” 50 godzin, 10 osób – 10.000,00 zł,  

„Grafika wektorowa” - 60 godzin, 10 osób – 12.000,00 zł,  

”Kurs komputerowy dla początkujących” – 40 godzin, 10 osób – 5.000,00 zł.  

- kursy samochodowe 

„Wulkanizator i obsługa maszyn wulkanizacyjnych” 10 osób – 10.000,00 zł, 

„Mechanika i diagnostyka pojazdów” 10 osób – 10.000,00 zł, 

„Obsługa programu diagnostycznego pojazdów samochodowych” 10 osób – 10.000,00 

zł, 

- kursy techn. drewna 

„kurs ręcznej i maszynowej obróbki drewna” – 120 godzin, 10 osób – 16.000,00zł 

„kurs rekonstrukcja, renowacja i naprawa wyrobów stolarskich” – 100 godzin, 10 osób 

– koszt 15.000,00 zł 

„tradycyjne budownictwo drewniane” – koszt 10.000,00 zł, 10 osób  

- kursy związane z handlem i nowoczesną sprzedażą: 

"Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera"  - 60 godzin, 6 osób – 

7.000,00 zł 

 "Kurs obsługi kasy fiskalnej  i komputera  z fakturowaniem" -  60 godzin, 6 osób – 

7.000,00 zł 

- kursy związane z podejmowaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej: 

"Praktyczny kurs prowadzenia własnej  firmy " - 60 godzin, 10 osób – 10.000,00 zł 

Projekt powiązany z projektem złożonym przez Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i 



Ustawicznego w Brodnicy w ramach PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie 

zawodowe na rzecz zdobywania, umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, pt. „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na 

drodze w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych”.   

 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba osób 

objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób, które uzyskały, podniosły kwalifikacje; 

itp.) 

Wskaźniki Rezultatu: 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki 

EFS – 2 szt. 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 360 osób 

 

 

Wskaźniki Produktu: 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego  oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie – 14 osób 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne 

niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 1 szt. 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 1080 osób 

Harmonogram działań 
 ZADANIE 1 

 Obszar 
administracyjno - 

usługowy 

Obszar 
mechaniczny i 

górniczo 
hutniczy 

Obszar 
mechaniczny i 

górniczo hutniczy 

Obszar 
budowlany 

Rok 
szkolny 
15/16 

fryzjer, 
sprzedawca 

operator 
obrabiarek 

skrawających 

  

Rok 
szkolny 
16/17 

fryzjer, 
stolarz, 

sprzedawca 

 mechanik 
pojazdów 

samochodowych 

 

Rok 
szkolny 
17/18 

technik usług 
fryzjerskich, 

technik handlowiec 

technik 
mechanik 

elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych 

betoniarz - 
zbrojarz 

Rok 
szkolny 
18/19 

fryzjer, 
technik technologii 

drewna, 
sprzedawca 

operator 
obrabiarek 

skrawających 

technik pojazdów 
samochodowych 

murarz – 
tynkarz 

 

ZADANIE 2 

 Kurs 
CNC 

Kurs 
CA
D 

Kurs 
Kowal 

Kursy 
komp. 

Kursy 
fryzj. 

Kursy  
Handl. 

Kursy 
samochod. 

Kursy 
stolarskie 

15/1
6 

   
5 

kursów 
6 

kursy 
   

16/1
7 

3 
kursy 

1 
kurs 

1 kurs 
5 

kursów 
6 

kursy 
3 kursy 3 kursy 1 kurs 

17/1
8 

4 
kursy 

2 
kurs 

2 kurs 
5 

kursów 
6 

kursy 
3 kursy 3 kursy 3 kursy 

18/1
9 

4 
kursy 

2 
kurs 

2 kurs 
5 

kursów 
6 

kursy 
3 kursy 3 kursy 3 kursy 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 

 Wrzesień 2015 r 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 

 Wrzesień 2018 r 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Jarosław Hiszpański 

Dyrektor RCKPiU 

j.hiszpanski@rckpiu.edu.pl 

tel 056 (498 32 91) 

Projekt 17  
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Nazwa projektu „Szkoła Zawodowych Innowacji- szansa na zatrudnienie” 

Beneficjent Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 411 500,00 PLN 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 
 
 
 

Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja  PI  10iv 

Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie 
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia 
i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę  zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 

 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne(budżet beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatność, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, województwa itp.) 
 

Całkowita wartość projektu: 411 500,00 PLN 
Środki RPO ( EFS):     370 350,00 PLN           (90%)                
Krajowy wkład publiczny:    41 150,00 PLN    (10%) 

Zwięzły opis projektu(max 2 strony A4), tj. 
-Główne elementy składowe, wyróżnione 
fazy realizacji projektu, podprojekty itp. 
-Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontekście jego wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. 
-Powiązania z innymi projektami 

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez 
podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. ZSR stara się kształcić swoich uczniów na 
jak najwyższym poziomie, łącząc teorię z praktyką.  Dzięki realizacji projektu uczniowie będą 
przygotowani do świadczenia w przyszłości usług na europejskim poziomie. 
 
Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez 
podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.  
Rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy: 
„Barista” ( 4 grupy x 20 uczestników), 
„Barman” ( 3 grupy x 20 uczestników), 
„Kelner ”( 2 grupy x 20 uczestników), 
„Florystyka” ( 2 grupy x 20 uczestników), 
„Ochrona roślin” ( 1 grupa x 20 uczestników), 
„Wózki widłowe ” ( 2 grupy x 20 uczestników), 
„Grafika komputerowa” ( 2 grupy x 20 uczestników), 
„Cyfrowe procesy graficzne ” ( 2 grupy x 20 uczestników), 
„Mistrzowie gotowania ”( 6 grup x 20 uczestników), 
„Dekoracje cukiernicze” ( 2 grupy x 20 uczestników), 
„Przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie” ( 20 grup x 20 
uczestników). 
 
Wyjazdy zawodoznawcze dla wszystkich typów szkół (10 wyjazdów x 50 uczestników). 
 
Udział nauczycieli w stażach w zakładach pracy. 
 
Potrzeba realizacji niniejszego projektu jest niezwykle pilna.  
Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych  rozwiąże problemy związane z 
dopasowaniem warunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Zapewniając kształcenie w 
zawodach zgodnie z aktualnymi rozwiązaniami technologicznymi. Na dzisiejszym rynku pracy 
istotne są wszechstronność i umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach. Realizacja 
projektu przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia prowadzącego do zwiększenia poziomu 
kwalifikacji i dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy. 
 

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 
instytucji kultury objętych wsparciem; 
długość ścieżek rowerowych; liczba osób 
objętych wsparciem, szkolenia; liczba osób, 
które uzyskały, podniosły kwalifikacje; itp.) 

Projekt skierowany jest dla uczniów kształcących się w następujących zawodach: technik żywienia 
i usług gastronomicznych, technikum hotelarskie, technikum rolnicze, technikum mechanizacji 
rolnictwa, technikum architektury krajobrazu, technikum cyfrowych procesów graficznych, oraz 
ZSZ kucharz.  
 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie: 450. 
Wsparciem objętych zostanie również 60 nauczycieli ZSR. 

Harmonogram działań  
Rok szkolny  2016/2017 
  
Rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy: 
„Barista” ( 2 grupy x 20 uczestników) 40 godz. 
„Barman” ( 2 grupy x 20 uczestników) 40 godz. 
„Kelner ”( 1 grupa x 20 uczestników) 20 godz. 
„Florystyka” ( 1 grupa x 20 uczestników) 30 godz. 
„Ochrona roślin” ( 1 grupa x 20 uczestników) 25 godz. 
„Wózki widłowe ” ( 1 grupa x 20 uczestników) 20 godz. 
„Grafika komputerowa” ( 1 grupa x 20 uczestników) 20 godz. 
„Cyfrowe procesy graficzne ” ( 1 grupa x 20 uczestników) 20 godz. 
„Mistrzowie gotowania ”( 3 grupy x 20 uczestników) 60 godz. 
„Dekoracje cukiernicze” ( 1 grupa x 20 uczestników) 20 godz. 
„Przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie” ( 10 grup x 20 
uczestników) 200 godz. 
 
Wyjazdy zawodoznawcze dla wszystkich typów szkół (5  wyjazdów x 50 uczestników). 
 
Udział nauczycieli w stażach w zakładach pracy. 
 
 
Rok szkolny  2017/2018 
  
Rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy: 
„Barista” ( 2 grupy x 20 uczestników) 40 godz. 



„Barman” ( 2 grupy x 20 uczestników) 40 godz. 
„Kelner ”( 1 grupa x 20 uczestników) 20 godz. 
„Florystyka” ( 1 grupa x 20 uczestników) 30 godz. 
 „Wózki widłowe ” ( 1 grupa x 20 uczestników) 20 godz. 
„Grafika komputerowa” ( 1 grupa x 20 uczestników) 20 godz. 
„Cyfrowe procesy graficzne ” ( 1 grupa x 20 uczestników) 20 godz. 
„Mistrzowie gotowania ”( 3 grupy x 20 uczestników) 60 godz. 
„Dekoracje cukiernicze” ( 1 grupa x 20 uczestników) 20 godz. 
„Przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie” ( 10 grup x 20 
uczestników) 200 godz. 
 
Wyjazdy zawodoznawcze dla wszystkich typów szkół (5  wyjazdów x 50 uczestników). 
 
 
Udział nauczycieli w stażach w zakładach pracy. 
 
 
 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

Wrzesień 2016 r. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji 
projektu 

Listopad 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 
-Imię i nazwisko 
-Stanowisko służbowe 
Telefon/fax 
E-mail 

Tomasz Słabkowski 
Dyrektor szkoły 
Tel: 564984901 
e-mail: sekretariat@zsr.edu.pl 

Projekt 18  

Nazwa projektu Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z obszarów wykluczenia społecznego na terenie 
powiatu brodnickiego  

Beneficjent Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej sp.zoo w Przysieku- ośrodek Wilga w Górznie 

Koszt całkowity projektu w zł 2.000.000 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO PI 10 i cel szczegółowy 2 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa , powiatu, 

gminy itp.) 

85 % EFS ,  15 % WFOŚ 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego wpływu 

na sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

 
Ośrodek Edukacji ekologicznej Wilga w Górznie od 1996 zajmuję się szeroko pojętą edukacją 
ekologiczną dzieci i  młodzieży. Ośrodek funkcjonuje w ramach Regionalnego Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej sp.zoo w Przysieku, którego właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. 
Proponowany projekt z zakresu zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych z zakresu nauk 
przyrodniczych połączony z tworzeniem postaw kreatywności i pracy zespołowej wraz zajęciami 
terapeutycznymi z obszaru problematyki społecznej przeznaczony będzie dla dzieci i młodzieży z 
terenu powiatu brodnickiego. Projekt będzie nakierowany do osób z tzw obszaru wykluczenia 
społecznego.Ewentualne wskazanie osób do projektu byłoby poprzedzone analizą e współpracy 
z lokalnymi instytucjami takimi jak np. Gminne Ośrodki Pomocy Rodzinie  W  ramach projektu 
oprócz zajęć uczestnicy mieliby zagwarantowany posiłek. 
 
 
 
 

1. Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba osób 

objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób które uzyskały, podniosły kwalifikacje; 

itp.) 

 

 

2. Mierniki 

 

Wskaźniki: 
 
Nowe miejsca pracy – ok 5 osób, liczba uczestników 8000 osób 
 
 
 
 
 
 
 
 
- liczba warsztatów ok 16000 dla 8000 uczestników 

Harmonogram działań 

(ogólny) 

1. Rekrutacja uczestników przy wskazówkach lokalnych instytucji takich Gminne 
Ośrodki Pomocy Rodzinie itp. 

2. Realizacje warsztatów  
3.  



Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 

 Styczeń 2016 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 

Grudzień 2016 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Paweł Wiśniewski 
 
Prezes zarządu 
 
660 517 320 
 
osrodek@wilga.turystyka.pl 

Projekt 19  

Nazwa projektu  Nowy zawód kluczem do sukcesu 

Beneficjent  Centrum Ekonomii Społecznej Bonum 

Koszt całkowity projektu w zł  
Koszty kwalifikowane 
Koszty niekwalifikowane  

Koszt całkowity projektu : 120 000 zł  
Koszty kwalifikowane : 120 000 zł  
Koszty niekwalifikowane : 0 zł  

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO  Projekt komplementarny  

Źródła finansowania projektu:  
Środki własne (budżet beneficjenta)  
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 
budżetu państwa, województwa itp.) 

Środki RPO  - 108 000 zł (90%)  
Środki własne – 12 000 zł (10%) 

Pomoc publiczna 
Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

 Nie dotyczy  

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 
Główne elementy składowe, wyróżniane 
fazy realizacji projektu, podprojekty itp. 
Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontekście jego wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. 
Powiązania z innymi projektami 

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Organizacja kursów zawodowych w zawodzie kucharz w żywieniu zbiorowym. Na 
rynku pracy brakuje osób wykfalifikowanych w zawodzie kucharz, a w szczególności w żywieniu 
zbiorowym.   Organizowany kurs umożliwia przekwalifikowanie bądź zdobycie nowego zawodu. 
Ukończony kurs będzie umożliwiał znalezienie pracy osobom objętym tym szkoleniem. Szkolenie 
przewiduję najpierw część teoretyczną a następnie staż.  

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 
instytucji kultury objętych wsparciem; 
długość ścieżek rowerowych; liczba osób 
objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 
osób, które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

Zatrudnienie  5 osób po ukończeniu kursu. Kursem objętych zostanie 10 osób.  

Stan przygotowań i harmonogram realizacji 
przedsięwzięcia 

 3 kwartał 2016 – rozpoczęcie kursu – część teoretyczna 
2 kwartał 2017 – staże  
3 kwartał 2018 – zakończenie  
 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

3 kwartał 2016  

Przewidywane termin zakończenia realizacji 
projektu 

3 kwartał 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 
Imię i nazwisko 
Stanowisko służbowe 
Telefon/fax 
E-mail 

Łukasz Kolasiński  
Z-ca Dyrektora  
bonumbrodnica@o2.pl 
tel. 564950282 

Projekt 20 

Nazwa projektu STAR – Spersonalizowany Trening  Aktywnego Rozwoju  

Beneficjent Caritas Diecezji Toruńskiej / Brodnickie Centrum Caritas 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowane 

Koszty niekwalifikowane 

450.000,00  zł 

450.000,00 zł 

           0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 
PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 
 

mailto:bonumbrodnica@o2.pl


Źródła finansowania projektu i Środki 

własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

Środki RPO (EFS) – 405.000,00 zł (90%) 

Środki własne –          45.000,00 zł (10%) 

 

Pomoc publiczna 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany będzie przez podmiot 

publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk. Wsparcie uczestnikom projektu udzielanie 

będzie bezpłatnie. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

- Główne elementy składowe,    

   wyróżniane fazy realizacji projektu,  

   podprojekty itp. 

- Uzasadnienie realizacji projektu,  

   zwłaszcza w kontekście jego wpływu  

   na sytuację zdiagnozowaną w  

   obszarze wsparcia, itp. 

- Powiązania z innymi projektami 

Projekt to kompleksowa oferta wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poniżej 
25 r.ż. Udzielane wsparcie zapewni wzrost kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników 
dzięki realizacji kursów i staży. Wsparcie procesu aktywizacji zawodowej poprzez integracje 
społeczną uczestników, m.in.: trener, psycholog. Wartością dodana jest promocja wolontariatu 
wśród uczestników i osób z otoczenia. Wolontariat uczestników przyczyni się do zmniejszenia ich 
postawy roszczeniowej, pomoże ich zaktywizować i zmienić nastawienie do materialnego 
postrzegania rzeczywistości. Wolontariat realizowany przy współpracy z podmiotami III sektora 
oraz instytucjami pomocowymi (MOPS, PCPR, DPS) będzie budował postawy zrozumienia i 
szacunku dla innych wykluczonych, a także przyczyni się do rozwoju współpracy 
międzysektorowej. Projekt zakłada komplementarność działań poprzez wykorzystanie zaplecza 
infrastrukturalnego wnioskodawcy (Powstałego w ramach projektów RPO WK-P, PO KL 7.2.1 i 
PO KL 7.3) oraz kontynuację podjętych przez wnioskodawcę wysiłków mających na celu wsparcie 
młodzieży. 

Wskaźniki 

 

Wskaźniki Rezultatu: 
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu programu – 25 osób  
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu – 10 osób 
 
Wskaźniki Produktu: 
1.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
programie – 25 osób 
 

Stan przygotowań i harmonogram realizacji 

przedsięwzięcia 

1.Spersonalizowany Trening Aktywnego Rozwoju – Zespół  

  Trenerski: 

  - opracowanie i przeprowadzenie indywidualnych ścieżek 

  - dobór kursów i szkoleń 

  - regularne spotkania z uczestnikami 

     wsparcie specjalistów w tym m.in.: doradcy zawodowego,  

     pracownika socjalnego, psychologa, trenerów,    

     przedstawiciele różnych zawodów 

2. Realizacja STAR: 

   - realizacja bonu szkoleniowego 

   - wsparcie psychologiczne 

   - wsparcie pracownika socjalnego 

   - wsparcie trenerów 

  - staże zawodowe 

3. STARter – młodzieżowy klub startujących na rynku pracy  

   Cykl warsztatów, które pozwolą na zdobycie nowej wiedzy i  

   umiejętności niezbędnych na rynku pracy. ( Doradca  

   zawodowy, przedsiębiorcy)  

 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
I kw. 2016 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 
IV kw.2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

Imię i nazwisko 

Stanowisko służbowe 

Telefon/fax 

E-mail  

 Anna Jaworska 

z-ca dyrektora 

56 4950281/2 lub 696 116 098 

caritas.brodnica@diecezja.torun.pl lub 

caritas.brodnica1@wp.pl  

Projekt 21 

Nazwa projektu Zmieniamy nasze życie na lepsze 

Beneficjent Caritas Diecezji Toruńskiej / Brodnickie Centrum Caritas 

mailto:caritas.brodnica@diecezja.torun.pl
mailto:caritas.brodnica1@wp.pl


Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowane 

Koszty niekwalifikowane 

750.000,00 zł 

750.000,00 zł 

          0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

OP 9iv 

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

Źródła finansowania projektu i Środki 

własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

Środki RPO (EFS) – 675.000,00 zł (90%) 

Środki własne –         75.000,00 zł (10%) 

 

Pomoc publiczna 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany będzie przez podmiot 

publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk. Wsparcie uczestnikom projektu udzielanie 

będzie bezpłatnie. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

- Główne elementy składowe,    

   wyróżniane fazy realizacji projektu,  

   podprojekty itp. 

- Uzasadnienie realizacji projektu,  

   zwłaszcza w kontekście jego wpływu  

   na sytuację zdiagnozowaną w  

   obszarze wsparcia, itp. 

- Powiązania z innymi projektami 

Projekt skierowany do grupy osób niepełnosprawnych, rozpocznie się od badania predyspozycji 
przez psychologa, doradcę zawodowego, które pozwoli na stworzenie Indywidualnego Programu 
Rozwoju Zawodowego 
oraz  Indywidualnego Programu Rozwoju Umiejętności. Prowadzone będą zajęcia wspomagające 
integrację społeczną, w tym: zajęcia z logopedą, zajęcia z dbania o wygląd 
zajęcia  z edukacji seksualnej, zajęcia kulinarne 
 zajęcia poprawiające kondycję, zajęcia florystyczne. Utworzone zostaną grupy wsparcia w 
następujących zakresach: trening radzenia sobie ze stresem i tłumienie agresji, 
trening rozwoju samodzielności/umiejętność podejmowania nowych obowiązków,  
przeciwdziałanie wypaleniu/ zniechęceniu w codziennym życiu z osobą niepełnosprawną,  
umiejętność właściwej komunikacji pomiędzy osobami  
niepełnosprawnymi a asystentami osobistymi osób  
niepełnosprawnych, wzrost samooceny i samoakceptacji ON. 
W ramach Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego prowadzone będą konsultacje z 
psychologiem i doradcą zawodowym, każdy z uczestników skorzysta z pakietu szkoleniowego, 
który będzie wykorzystany na kursy i szkolenia  oraz ewentualne dojazdy na miejsce odbywania 
zajęć. Osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie asystentów osobistych osób 
niepełnosprawnych. 
W ramach Indywidualnego Programu Rozwoju Umiejętności osoby niepełnosprawne otrzymają 
wsparcie psychologa i doradcy zawodowego . Doradca określi jakie predyspozycje cechują 
uczestników oraz w jakich dziedzinach warto ich ukierunkować. W tym celu zostaną 
zorganizowane zajęcia warsztatowe z ekspertami w danej dziedzinie. Po zakończeniu szkoleń, 
kursów uczestnicy będą odbywać staże/zajęcia reintegracji. 
Projekt zakłada komplementarność działań poprzez wykorzystanie zaplecza infrastrukturalnego 
wnioskodawcy (Powstałego w ramach projektów RPO WK-P, PO KL 7.2.1 i PO KL 7.3) oraz 
kontynuację podjętych przez wnioskodawcę wysiłków mających na celu wsparcie osób 
niepełnosprawnych 

Wskaźniki 

 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług  
   społecznych istniejących po zakończeniu projektu - 30 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  

   społecznym objętych usługami  społecznymi świadczonymi  

   w interesie ogólnym w programie - 30 

Stan przygotowań i harmonogram realizacji 

przedsięwzięcia 

1.rekrutacja 

2.Zajęcia wspomagające integrację społeczną: 

   - zajęcia z logopedą, 

   - zajęcia z dbania o wygląd 

   - zajęcia  z edukacji seksualnej 

   - zajęcia kulinarne 

   - zajęcia poprawiające kondycję 

   - zajęcia florystyczne 

3. Grupy wsparcia: 

   - trening radzenia sobie ze stresem i tłumienie agresji 

   - trening rozwoju samodzielności/umiejętność  

     podejmowania nowych obowiązków 



   - przeciwdziałanie wypaleniu/zniechęceniu w codziennym  

     życiu z osobą niepełnosprawną  

   - umiejętność właściwej komunikacji pomiędzy osobami  

     niepełnosprawnymi a asystentami osobistymi osób  

     niepełnosprawnych 

  - wzrost samooceny i samoakceptacji ON 

4. Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego 

5. Indywidualne Programy Rozwoju Umiejętności 

6.Staże/zajęcia reintegracji 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
2016 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 
2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

Imię i nazwisko 

Stanowisko służbowe 

Telefon/fax 

E-mail  

 Anna Jaworska 

z-ca dyrektora 

56 4950281/2 lub 696 116 098 

caritas.brodnica@diecezja.torun.pl lub 

caritas.brodnica1@wp.pl  

Projekt 22 

Nazwa projektu Droga do samodzielności 

Beneficjent Caritas Diecezji Toruńskiej / Brodnickie Centrum Caritas 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowane 

Koszty niekwalifikowane 

1.100.000,00 zł 

1.100.000,00 zł 

             0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

OP 9iv 

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

Źródła finansowania projektu i Środki 

własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

Środki RPO (EFS) - 990.000,00 zł (90%) 

Środki własne –       110.000,00 zł (10%) 

 

Pomoc publiczna 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany będzie przez podmiot 

publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk. Wsparcie uczestnikom projektu udzielanie 

będzie bezpłatnie. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

- Główne elementy składowe,    

   wyróżniane fazy realizacji projektu,  

   podprojekty itp. 

- Uzasadnienie realizacji projektu,  

   zwłaszcza w kontekście jego wpływu  

   na sytuację zdiagnozowaną w  

   obszarze wsparcia, itp. 

- Powiązania z innymi projektami 

Projekt jest unikatową i kompleksową ofertą dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 
na obszarze jego realizacji. Adresuje wsparcie dla grupy o bardzo trudnym dostępie do 
zatrudnienia. Oferta projektu prowadzi do wzrostu lub nabycia przez osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym kompetencji, kwalifikacji i konkurencyjności (Dzięki zdobytym 
doświadczeniom w ramach stażu/zajęć reintegracyjnych) na rynku pracy, jak też bezpośrednio 
prowadzi do zdobycia zatrudnienia oraz usamodzielnienia. 
By wspomóc proces aktywizacji zawodowej projekt zakłada integrację społeczną uczestników: 
m.in. mentoring/asystent OB. i ZB (wsparcie indywidualne i praca w małych grupach bardzo 
istotna dla wzajemnej integracji i wspierania się grupy). 
Wartością dodaną jest wpływ na zmianę wizerunku osoby bezdomnej – utożsamianej często z tzw. 
„bezdomnością uliczną” lub „włóczęgostwem” – wśród pracodawców i instytucji, w których 
uczestnicy odbywać będą aktywizację zawodową. Wolontariat wszystkich uczestników przyczyni 
się do zmniejszenia postaw roszczeniowych, a także pomoże zaktywizować uczestników i zmienić 
ich nastawienie do materialnego postrzegania rzeczywistości. Wolontariat, odbywany m.in. wśród 
osób niepełnosprawnych, będzie budował postawy zrozumienia i szacunku dla innych oraz 

mailto:caritas.brodnica@diecezja.torun.pl
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pozytywnie wpływał na integrację. Projekt zakłada komplementarność działań poprzez 
wykorzystanie zaplecza infrastrukturalnego wnioskodawcy (Powstałego w ramach projektów RPO 
WK-P, PO KL 7.2.1 i PO KL 7.3) oraz kontynuację podjętych przez wnioskodawcę wysiłków 
mających na celu wsparcie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. 

Wskaźniki 

 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług  
   społecznych istniejących po zakończeniu projektu -30 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  

   społecznym objętych usługami  społecznymi świadczonymi  

   w interesie ogólnym w programie - 30 

Stan przygotowań i harmonogram realizacji 

przedsięwzięcia 

- rekrutacja 

- prowadzenie pracy socjalnej 

- terapia psychologiczna 

- zajęcia z doradca zawodowym 

- zajęcia poprawiające sprawność fizyczną 

- wsparcie asystentów osób bezdomnych i zagrożonych  

  bezdomnością 

- wolontariat 

- kursy zawodowe i szkolenia 

- staże/zajęcia reintegracji  

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
2016 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 
2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

Imię i nazwisko 

Stanowisko służbowe 

Telefon/fax 

E-mail  

Anna Jaworska 

z-ca dyrektora 

56 4950281/2 lub 696 116 098 

caritas.brodnica@diecezja.torun.pl lub 

caritas.brodnica1@wp.pl  

  

Projekt 23 

Nazwa projektu Z angielskim za pan brat – rozwijanie kompetencji językowych uczniów z terenu gminy Bartniczka    

Beneficjent Gmina Bartniczka 

Koszt całkowity projektu w zł  39 000,00zł  

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

10i Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 
budżetu państwa, województwa itp.) 

RPO – 30 000,00zł, 
Wkład własny – 9 000,00zł.  

Występowanie pomocy publicznej Projekt nie jest objęty pomocą publiczną  

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego wpływu 
na sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

 
1. Zajęcia lekcyjne w szkoła podstawowych w Nowych Świerczynach oraz Radoszkach. 
2. Zajęcia lekcyjne  w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu.  
3. Zajęcia warsztatowe ze Spikerem. 
4. Pomoce dydaktyczne. 
5. Koordynacja projektu. 
6. Księgowa projektu.  
7. Materiały biurowe. 
8. Nagrody dla uczestników projektu za najlepsze wyniki.   
 

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 
instytucji kultury objętych wsparciem; 
długość ścieżek rowerowych; liczba osób 
objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 
osób które uzyskały, podniosły kwalifikacje; 
itp.) 

400 -  godz. lekcyjnych, 
  20 – godz. warsztatowych ze spikerem. 
Minimum 120 osób zostanie objętych projektem.   
Wskaźniki Rezultatu: 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 120 
osób. 
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Wskaźniki Produktu: 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie – 120 osób.  

 

Harmonogram działań Okres realizacji projektu w latach 2016/2017 lub 2017/2018  

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 

2016 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Piotr Ruciński  
kierownik WIOŚiR 
56 4936813 
piotr@ugbartniczka.pl 

 

Projekt 24  

Nazwa projektu Nowe kompetencje już dziś – podniesienie kwalifikacji nauczycieli wych. przedszkolnego z 
ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych oraz indywidualnych potrzeb ucznia     

Beneficjent Gmina Bartniczka 

Koszt całkowity projektu w zł Około 38 200,00zł  

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

10i Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 
budżetu państwa, województwa itp.) 

RPO – 24 845,53zł, 
Wkład własny – 13 354,47zł  

Występowanie pomocy publicznej Projekt nie jest objęty pomocą publiczną  

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego wpływu 
na sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

 
1. Sześciu nauczycieli ukończy studia podyplomowe z zakresu wczesnego nauczania 

jezyka angielskiego. 
2. Lekcje pokazowe języka angielskiego metodą HELEN DORN. 
3. Blok psychologiczno – pedagogiczny dla nauczycieli. 
4. Materiały szkoleniowe. 
  

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 
instytucji kultury objętych wsparciem; 
długość ścieżek rowerowych; liczba osób 
objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 
osób które uzyskały, podniosły kwalifikacje; 
itp.) 

Podwyższenie kwalifikacji zawodowych 6 nauczycieli 
 
Wskaźniki Rezultatu: 

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu – 6 osób.  

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  
Wskaźniki Produktu: 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie –  6 osób  
 

Harmonogram działań Czas realizacji projektu w latach 2016 - 2018 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 

2016 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Piotr Ruciński  
kierownik WIOŚiR 
56 4936813 
piotr@ugbartniczka.pl 

 

Projekt 25  



Nazwa projektu Rodzina 

Beneficjent GOPS 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

150 000zł 

150 000 zł 

0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 
PI 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 
 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 
budżetu państwa, województwa itp.) 

Środki RPO (EFS) – 120 000 zł  

Środki własne – 30 000 zł  

 

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

Nie dotyczy 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), 
tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego wpływu 
na sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym  

1Niestacjonarne usługi opiekuńcze świadczone w środowisku, podnoszenie umiejętności rodzin i 
opiekunów 
służące poprawie jakości usług opiekuńczych 
2 Rozwój i poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny  np. : usługi szkoleniowe, doradcze i 
specjalistyczne, poradnictwo rodzinne. 
3. Rozwój usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczna dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. .: usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, 
poradnictwo prawne i psychologiczne 

 

Wskaźniki Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 67 osób  

Stan przygotowań i harmonogram działań Zaplanowane działania będą odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby uczestników projektu. 

Problemy jakie mają zostać rozwiązane poprzez realizację projektu: Wsparcie rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych mających trudność w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Wsparcie osób starszych – zwiększenie dostępności i jakości usług opiekuńczych 

świadczonych na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami.  Aktywizacja społeczna 

Rok 2016 rok min. 5 rodzin, poradnictwo, w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby: niestacjonarne 
usługi opiekuńcze, usługi doradcze, aktywizacja społeczna, usługi terapeutyczne, mediacje 

Rok 2017 jak wyżej 

Rok 2018 jak wyżej 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

I kwartał 2016 r. 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

Grudzień 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na 
temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Urszula Krzykalska 

Kierownik GOPS 

Tel. 56 49 368 18/ fax 56 49 368 16 

gops@ugbartniczka.pl 

 

Projekt 26 

Nazwa projektu Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym 
lub wykluczonych społecznie zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowo 

Beneficjent Gmina Bobrowo 

Koszt całkowity projektu w zł 1.350.000,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 9 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

Środki RPO i budżet gminy 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. Projekt skierowany będzie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Osobom takim często ciężko znaleźć pracę. 



 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego wpływu 

na sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Projekt będzie obejmował m.in: 

 Kurs zawodowy na stanowisko brukarza dla 20 osób 

 Kurs zawodowy na stanowisko malarza dla 5 osób 

 Zatrudnienie wyszkolonych brukarzy i malarzy w Urzędzie Gminy Bobrowo przez okres 
roku 

Beneficjentami projektu zostaną: 

 osoby bezrobotne, 

 osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym (tj. m.in. osoby 
zamieszkujące osiedla popegeerowskie i enklawy biedy) 

Przeszkoleni brukarze zostaną zatrudnieni w m.in. przy wykonywaniu chodników, dróg 
osiedlowych i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bobrowo, natomiast malarze będą odnawiać 
budynki gminne. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba osób 

objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób które uzyskały, podniosły kwalifikacje; 

itp.) 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu – 25 osób  

Harmonogram działań Projekt będzie realizowany przez 1,5 roku 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 

2016-2018 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 

2017-2020 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 
 
Michał Krasucki 
Sekretarz Gminy 
56 4951824 w 31 / 56 4951810 
mkrasucki@samorzad.org.pl 

 

Projekt 27 

Nazwa projektu Innowacyjna Edukacja w Gminie Bobrowo 

Beneficjent Gmina Bobrowo 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

1.000.000,00 zł 
1.000.000 
0 
 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

10i Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

RPO- 900.000 
Własne – 100.000 

Występowanie pomocy publicznej  
W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany będzie przez podmiot 
publiczny. Jego realizacja nie jest nastawiona na zysk. Wsparcie uczestnikom projektu udzielane 
będzie bezpłatnie  

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego wpływu 

na sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Projekt będzie obejmował m.in: 

 podniesienie kwalifikacji nauczycieli ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów i indywidualnego podejścia do ucznia 

 organizacja zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych z technologii informacyjno-
komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności 
innowacyjności i pracy zespołowej 

 wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez zajęcia rozwijające 
uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, warsztaty 

 doradztwo edukacyjno-zawodowego dla uczniów gimnazjum 

 doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji projektu, np. tablice 
interaktywne, , wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

Wskaźniki Rezultatu: 

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu – 6 osób 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 90 osób 



długość ścieżek rowerowych; liczba osób 

objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób które uzyskały, podniosły kwalifikacje; 

itp.) 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych – 6 szt. 

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych – 6 szt. 

 Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS – 30 % 
 
Wskaźniki Produktu: 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 12 osób 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 18 osób 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie – 120 osób 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK 
do prowadzenia zajęć Edukacyjnych – 6 szt.  

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 6 szt.  
 

Harmonogram działań 

Projekt będzie realizowany przez 3 lata szkolne. 
 
2016 r. –  I kw. diagnoza potrzeb 
2016 r. – II kw. złożenie wniosku aplikacyjnego 
2016 r. – III kw. rekrutacja uczestników projektu  
IX/2016 – VIII/2019 – realizacja projektu (zajęcia edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych i 
sprzętu, szkolenia kadry nauczycielskiej, podsumowanie projektu). 
 
 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 

2016 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 

2019 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 
 
Bernadeta Krasucka 
Inspektor ds. oświaty 
56 4951824 w 33 / 56 4951810 
oswiata@bobrowo.org 

Projekt 28 

Nazwa projektu „Przygotowuję się do dorosłego życia” 

Beneficjent Gmina Miasta Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 1.200.000,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej  oraz zapewnianie  
równego dostępu  do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia  i szkolenia. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

 
 
  180.000,00 zł 
1020.000,00 zł 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego wpływu 

na sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Projekt skierowany  zostanie do uczniów i nauczycieli  szkół  podstawowych  (4), gimnazjalnych 
(2) oraz liceum ogólnokształcącego.  
 
Celem  projektu będzie: 
1)  realizacja działań ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez:   
-   realizację zajęć  pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu  TIK, nauk matematyczno-

przyrodniczych, języków obcych oraz języka ojczystego; 
-  realizację  zajęć z zakresu kształtowania postaw  kreatywności, innowacyjności i pracy  

zespołowej; 
2) wparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez  edukacje włączającą przy 

realizacji projektów; 
3) podniesienie kompetencji  nauczycieli w zakresie  rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, 

w tym zakresie doradztwa zawodowego; 
 
Uzasadnienie realizacji projektu: 
- problem wykorzystania TIK – uczniowie  pomimo dostępu do Internetu i komputerów  mają 

problemy z wyszukiwaniem informacji naukowych  i z posługiwaniem się podstawowymi 
programami ułatwiającym zdobywanie wiedzy, przetwarzanie informacji; 

-   problemy z nauką przedmiotów ścisłych, wykorzystaniem nabytych umiejętności 
matematycznych w życiu codziennym, wykorzystywaniem języków obcych  czy języka 
polskiego ojczystego w mowie i piśmie; 

-   słabe  wyniki  w nauce na sprawdzianach i egzaminach, 
- nie wystarczająca  liczba godzin z poradnictwa i  doradztwa  zawodowego, wielu uczniów ma 

również problem z autoprezentacją. 



- nauczyciele posiadają umiejętności „przedmiotowców”, mają problemy w pracy z uczniami w 
zakresie kompetencji kluczowych głównie w zakresie fom i metod pracy pozalekcyjnej i 
pozaszkolnej odbiegającej od systemu klasowo-lekcyjnego 

Liczba szkół  objętych projektem – 7 

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 
instytucji kultury objętych wsparciem; 
długość ścieżek rowerowych; liczba osób 
objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 
osób które uzyskały, podniosły kwalifikacje; 
itp.) 

 
 

 Liczba uczniów  objętych  wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie – 800 osób 

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu – 80 osób    

Harmonogram działań 

IV kwartał 2015  -  złożenie wniosku 
sierpień 2016 - rozpoczęcie realizacji projektu; 
wrzesień 2016 - czerwiec 2018 – prowadzenie zajęć 
lipiec 2018r. – zakończenie projektu 
  

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 

 
Sierpień 2016 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 

 
Lipiec 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
Anna Kupczyk 
Kierownik Biura Oświaty 
Tel 518 173 443 
akupczyk@brodnica.pl 
 
Magdalena   Hoga 
Kierownik Biura Projektów  Europejskich 
0-56 49 30 626 
mhoga@brodnica.pl 

 

Projekt 29 

Nazwa projektu Włączanie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnica 

Beneficjent Gmina Miasta Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 1 000 000,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 
9i 

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

 
RPO EFS: 900 000,00 
 
Budżet gminy: 100 000,00 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), 

tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego wpływu 

na sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Projekt jest kierowany do osób wykluczonych społecznie, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, 
niepełnosprawnych korzystających z systemu pomocy społecznej zamieszkujących na terenie 
Gminy Miasta Brodnicy.  
Na terenie Gminy Miasta Brodnica zamieszkuje około 30 tysięcy osób, z tego około 1500 osób to 
osoby bezrobotne, problem niepełnosprawności dotyka ponad 600 osób. 
Główne powody korzystania z pomocy społecznej to ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa-
wielodzietność, długotrwała lub ciężka choroba, a przede wszystkim bezrobocie. Projekt 
odpowiada na potrzeby w/w grup społecznych.  
Sytuacja w jakiej znajdują się w/w osoby powoduje ich społeczne wyalienowanie, bezradność, brak 
wiary w możliwość zmiany dotychczasowego stanu rzeczy.  
Celem projektu jest zmiana tego stanu rzeczy.  
Do realizacji tego celu zastosowane zostaną  instrumenty aktywnej integracji: warsztaty z doradca 
zawodowym, konsultacje z doradca zawodowym, terapia psychospołeczna z psychologiem, 
konsultacje indywidualne z psychologiem. W przypadku zapotrzebowania na rynku pracy na 
specyficzne kwalifikacje zostaną zorganizowane kursy dające lub podnoszące te kwalifikacje 
zawodowe.  
Zostanie rozważona możliwość wypłacenia wsparcia w formie zasiłków dla uczestników projektu. 
Szeroko prowadzone będą działania o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu oraz 
jego otoczenia, a w szczególności dla małoletnich dzieci uczestników projektu. 
W ramach działań środowiskowych planujemy organizację pikników rodzinnych, seansów w kinie, 
biwaków harcerskich, rajdów rowerowych, spływów kajakowych, wyjść na imprezy kulturalne 
organizowane przez instytucje kultury (BDK, muzeum, bibliotekę). 
 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba osób 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
programie – 150 osób  

 
 
 

mailto:akupczyk@brodnica.pl
mailto:mhoga@brodnica.pl


objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Harmonogram działań 
Działania prowadzone będą cyklicznie w poszczególnych latach: 2016, 2017, 2018. 
W każdym z lat projektowych grupa osób objęta projektem będzie realizowała działania opisane w 
projekcie. 

 Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

1.01.2016 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

31.12.2018 
 
 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

I. Imię i nazwisko 
II. Stanowisko służbowe 
III. Telefon/fax 
IV. E-mail  

 
 
Tadeusz Kuroś 
St.Spec.d/s poz.śr.UE i zamówień publicz. 
0-56 49 849 33 
pokl@mops.brodnica.pl 
 

Projekt 30 

Nazwa projektu Żyj zdrowo i aktywnie! 

Beneficjent Gmina Brzozie 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu:  30.000,00 zł 

Koszty kwalifikowalne:  30.000,00 zł  

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś Priorytetowa 9iv 

PI  9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 

opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, województwa 

itp.) 

Środki RPO (EFS) – 27 000,00 zł (90%) 

Środki własne – 3 000,00 zł (10%) 

 

 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany będzie przez podmiot 

publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk.  

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), 

tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego 

wpływu na sytuację zdiagnozowaną 

w obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Zakres projektu 

Głównym celem projektu jest promowanie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej poprzez cykl 

spotkań z dietetykiem, instruktorem fitness, trenerem, rehabilitantem.  

Projekt dostosowany jest do osób w każdej grupie wiekowej zarówno dla osób zdrowych jak i 

niepełnosprawnych.  

Zajęcia te będą odbywały się w świetlicach wiejskich znajdujących się na terenie gminy. Dostęp do 

projektu dla mieszkańców nie będzie w żaden sposób ograniczony ponieważ praktycznie każda wieś 

ma swoją świetlicę. Każdy zainteresowany będzie mógł uczestniczyć nieodpłatnie w projekcie.  

Pomysł projektu zrodził się z uwagi na duże zainteresowanie lokalnego społeczeństwa aktywnością 

fizyczną, zdrowym stylem życia i odżywianiem, a zarazem niepokojącymi złymi nawykami 

żywieniowymi wśród dzieci, młodzieży i dorosłych i biernym trybem życia.  

W czasie zajęć odbywać się będą pogadanki edukacyjne na temat prawidłowego i racjonalnego 

odżywiania oraz zajęcia ruchowe dostosowane dla danej grupy wiekowej i stopnia niepełnosprawności.  

Wskaźniki Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi 

mailto:mhoga@brodnica.pl


świadczonymi w interesie ogólnym – 90 osób 

Harmonogram działań - Pogadanki edukacyjne  

- Zajęcia ruchowe (zajęcia rehabilitacyjne dla starszych z ograniczoną sprawnością, aerobik, fitness) 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 
2016 r. 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 
2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 

służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Anna Raczkowska 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu  

56 49 129 25  

gops@brzozie.pl 

Projekt 31 

Nazwa projektu Zdobywanie przez uczniów kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych i języka obcego w szkołach Gminy Brodnica 

Beneficjent  Gmina Brodnica 

Koszt całkowity projektu w zł  2.200. 000 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO  10 i Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 

równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 

nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 

kształcenia i szkolenia. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

  

5 % kosztów – 110.000 zł 

95 % kosztów – 2.090.000 zł (EFS) 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego 

wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze 

wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

 Projekt zakłada przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z matematyki, przedmiotów 
przyrodniczych i języków obcych.  

W ramach zajęć pozalekcyjnych planuje się zajęcia w formie: kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno 
wyrównawczych  i warsztatów dla uczniów. 

 Zajęcia pozaszkolne – to między innymi: szkoły letnie we współpracy z uczelniami wyższymi 

naszego regionu, wycieczki edukacyjne, olimpiady  matematyczno – przyrodnicze, techniczne, 

konkursy przedmiotowe, festiwale wiedzy, pokazy ciekawych eksperymentów i doświadczeń na 

terenie szkół gminnych.  Zajęcia wyjazdowe do Młynu Wiedzy w Toruniu, Centrum Kopernik w 

Warszawie oraz Kraków  pozwolą na zwiększenie kompetencji kluczowych i rozwijanie wśród 

uczniów kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej.  

Przeprowadzenie corocznie we współpracy z uczeniami naszego regionu w/w zajęć pozaszkolnych 
bazując na dorobku i wyposażeniu wyższych uczelni,  pozwolą na zwiększenie kompetencji 
kluczowych i rozwijanie wśród uczniów kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy 
zespołowej.  

Podniesienie kompetencji kluczowych i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych 
-  projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń.  Współpracując z uczeniami naszego regionu 
bazując na dorobku i wyposażeniu - podniesienie poziomu nauczania planuje się poprzez 
uczestnictwo nauczycieli w konferencjach, seminariach i warsztatach dotyczących kompetencji 
kluczowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i języków obcych. 

Cykl szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli klas IV-VI przedmiotów  

matematyczno – przyrodniczych i języka obcego celem podniesienia kwalifikacji i kompetencji 



kluczowych. 

Ponadto projekt zakłada wyposażenie pracowni informatycznych w nowoczesny sprzęt, stworzenie 
pracowni do nauki języków obcych tzw – laboratoriów językowych. Doposażenie szkół w pomoce 
dydaktyczne z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. 

Dzięki realizacji projektu nastąpi podwyższenie kwalifikacji nauczycieli, szczególnie dotyczące 

nowoczesnych form nauczania, podniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich odpowiednie 

przygotowanie do pozyskiwania wiedzy w następnych etapach nauczania, szczególnie z 

przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i języków obcych oraz poprawi się baza dydaktyczna 

szkół. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba osób 

objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób, które uzyskały, podniosły kwalifikacje; 

itp.) 

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu – osoby 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – osoby 

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu – osoby 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych – szt. 

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych – szt. 

 Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS – % 

 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji przedszkolnej – osoby 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – osoby 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – osoby 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie – osoby 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych – szt. 

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – szt. 

Harmonogram działań  Lata 2015 – 2018. 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 

 Wrzesień 2015 rok. 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 

 Wrzesień 2018 rok. 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

  

Justyna Klimowska 

Sekretarz Gminy Brodnica 

564941612 

Projekt 32 

Nazwa projektu  „Nowe umiejętności-nowy start- lepsze życie” 

Beneficjent  Gmina Brodnica\ GOPS w Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł  450 000,00zł (3 lata działalności) 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO  OŚ PRIORYTETOWA 9  

SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4 

Aktywna integracja w celu poprawy zatrudnialności 



Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

  

22 500,00 zł 

427 500,00 zł.  

 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego 

wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze 

wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Kursy i szkolenia zawodowe dla mieszkańców gminy Brodnica, połączone z możliwością odbycia 

stażu u przyszłego pracodawcy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

- Kursy językowe 

- prawo jazdy  

- opiekun osób starszych lub opiekuna medycznego  

- operator wózka jezdniowego 

- asystenta rodziny 

- krawiec 

- operator koparki  

- opiekunkę dla osób upośledzonych intelektualnie Itp.  

Projekt objął by swoim zasięgiem  60 mieszkańców Gminy Brodnica zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w ciągu 3 lat. (20 osób na rok) 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba osób 

objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób, które uzyskały, podniosły kwalifikacje; 

itp.) 

- liczba osób w niekorzystnej  sytuacji  społecznej poszukujących pracy, uczestniczących  w 
kształceniu  lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,  
pracujących  po opuszczeniu  
programu.- 60 osób 
 
- Liczba osób pracujących po  opuszczeniu  programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 
5 osób 
 
- Liczba uczestników projektu – 60 osób 

- liczba uczestników projektu w ciągu roku- 20 osób  

- liczba szkoleń w ciągu roku – 20 szkoleń ( min. 1 szkolenie na jednego uczestnika). 

- liczba godzin szkoleń w ciągu roku – min. 100 godziny na 1 uczestnika 

- liczba uzyskanych certyfikatów w ciągu roku- 20 sztuk 

-liczba odbytych staży zawodowych w ciągu roku- 10 staży 

- liczba osób, które podjęły zatrudnienie po ukończeniu kursów zawodowych- min. 5 osoby 

Harmonogram działań  Lata 2016-2018 

I kwartał, zatrudnienie koordynatora projektu i pracownika ds. organizacyjnych i rozliczeniowych, 

promocja projektu  

II rekrutacja uczestników 

II-IV realizacja szkoleń zawodowych. 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 

 I kwartał 2016 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 

 31.12.2018r. 



Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

  

Wiesława Jaranowska 

Kierownik GOPS w Brodnicy 

56 495 49 90 

 

Projekt 33 

Nazwa projektu Dodatkowe zajęcia dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych 

Beneficjent Zespół Szkół w Górznie  

Koszt całkowity projektu w zł 10 000,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO  

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 

budżetu państwa, województwa itp.) 

 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego wpływu 

na sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Zajęcia z psychologiem, socjoterapeutyczne dla rodziców i dzieci. Uczniowie mają coraz większy 
problem z właściwym zachowaniem. Wynika to z bezradności rodziców, którzy sami nie mają 
wsparcia. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba osób 

objętych wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób które uzyskały, podniosły kwalifikacje; 

itp.) 

 

Harmonogram działań  

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 

 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 

 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 
 
Jarosław Kurzentkowski 
Dyrektor 
510 895 675 
zsgorzno@gmail.com 

Projekt 34 

Nazwa projektu Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia 
zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 



Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 85 500,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: zł 85 500,00 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i 
zwiększaniu szans na zatrudnienie 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFS) 

Środki EFS: 81 225,00 zł (95%)  

Środki własne: 4 275,00 zł (5%) 

 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

Pomoc publiczna w projekcie nie występuje. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), 

tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Zakres projektu: 

1. prace przygotowawcze: 

 wybór osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie 
danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskiem 

1. realizacja projektu: 

 zawieranie kontraktów z uczestnikami, 

 prowadzenie szkoleń i kursów aktywizujących i dokształcających, 

 prowadzenie poradnictwa rodzinnego, 

 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, 

 opieka asystenta rodzinnego nad uczestnikami projektu, 

 wykonywanie prac społecznie użytecznych przez uczestników projektu – np. 
utrzymywanie porządku w mieście i gminie (pielenie skwerów, utrzymywanie czystości i 
zieleni w mieście) 

1. współpraca: 

 Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy, 

 instytucje runku pracy, 

 przedsiębiorcy i zakłady pracy. 

 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Projekt ma na celu aktywizację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w 
celu podjęcia przez nich zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. 

Ponadto program pozwoli na uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji po opuszczeniu programu. 

Spowoduje zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po opuszczeniu programu. 

Wskaźniki  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu – 60 osoby 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy po opuszczeniu programu – 60 osoby 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 
w programie – 60 osoby 

Stan przygotowań i harmonogram działań 1. wybór osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie 
danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskiem – 
02.2016, 02.2017, 02.2018 

2. realizacja projektu: 

- od 03.2016 do 09.2016  

- od 03.2017 do 09.2017 

- od 03.2018 do 09.2018 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

03.2016 



Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

06.2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail 

 

Projekt 35 

Nazwa projektu „Tacy sami” – projekt artystyczny integrujący dzieci niepełnosprawne i zdrowe 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 30 000,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 30 000,00 zł  

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki RPO (EFS) 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki EFS: 28 500,00 zł (95%)  

Środki własne: 1 500,00 zł (5%) 

 

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

Pomoc publiczna w projekcie nie występuje. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy 
składowe, wyróżniane fazy 
realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Zakres projektu: 

   1) prace przygotowawcze: 

 skierowanie oferty ukierunkowanej na upowszechnienie dostępu dzieci 
niepełnosprawnych do kultury 

2) realizacja projektu: 

 prowadzenie zajęć integracyjnych, 

 doposażenie przedszkola w materiały pomocnicze i dydaktyczne do prowadzenia 
zaproponowanych zajęć dydaktycznych, 

 prowadzenie zajęć  wg zainteresowań dzieci: taneczne, rytmiczne, plastyczne, twórcze, 
 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Wprowadzenie zajęć integracyjnych zapewni dzieciom niepełnosprawnym  równy dostęp do zajęć 
artystycznych przy jednoczesnej integracji ze zdrowymi rówieśnikami. Wzrośnie liczba dzieci 
niepełnosprawnych posiadających kompetencje w zakresie kreatywności i zdolności twórczych. 

 

Wskaźniki  

 Liczba dzieci, które nabyły kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 25 

 Liczba placówek prowadzących zajęcia integracyjne – 1 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie – 25 

Stan przygotowań i harmonogram działań 1.Nabór dzieci do grupy zajęciowej. 

2.Realizacja zajęć integracyjnych w wymiarze 1h tygodniowo: 

2016 r. – 30 godz., 

2017 r. – 30 godz., 

2018 r. – 15 godz. (razem: 75 godz.) 

3. Podsumowanie i zakończenie projektu. 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

styczeń 2016 r.  

Przewidywane termin zakończenia realizacji 
projektu 

czerwiec 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

 



Projekt 36 

Nazwa projektu Równy dostęp do dobrej jakości edukacji uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 74 180,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 74 180,00 zł 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 

PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFS) 

Środki EFS: 70 471,00 zł (95%) 

Środki własne: 3 709,00 (5%) 

 

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

Pomoc publiczna w projekcie nie występuje. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego 
wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Zakres projektu: 

1. prace przygotowawcze: 

 skierowanie oferty ukierunkowanej na rozwój uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim 

1. realizacja projektu: 

 prowadzenie koła przedmiotowego – matematyka, przyroda, język angielski, 
informatyka, realizacja zajęć: 2 kółka matematyczne, kółko przyrodnicze, kółko z j. 
angielskiego, kółko informatyczne 

 doposażenie szkoły w materiały pomocnicze i dydaktyczne do prowadzenia 
zaproponowanych kół przedmiotowych (zakup tablic multimedialnych wraz z 
laptopem i oprogramowaniem oraz materiałów do prowadzenia kółek), 

 prowadzenie kół zainteresowań wg potrzeb uczniów, 

 

1. współpraca: 

 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jabłonowie Pomorskim 

 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Wprowadzenie dodatkowych kół zapewni bogatą ofertę kół przedmiotowych i zapewnieni równy 
dostęp do dobrej jakości edukacji. Projekt będzie wsparciem dla uczniów zagrożonych 
przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty oraz uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, w tym uczniów niepełnosprawnych. 

Dzięki projektowi zostaną podniesione kompetencje i kwalifikacje nauczycieli skierowane na 

rozwój kompetencji uczniów. 

Wskaźniki  

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 75 
osoby 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szt. 

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szt. 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 4 osoby 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 4 osoby 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie – 75 osoby 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć – 1 szt. 



 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 1 
szt. 

Stan przygotowań i harmonogram działań 1) Nabór uczniów do kół zainteresowań – styczeń 2016, styczeń 2017, styczeń 2018, 

2)Prowadzenie kół przedmotowych: 

a) 2 kółka matematyczne po 30 godz. rocznie każdego w 2016 i 2017 oraz po 15 godz. każdego w 
roku 2018 (razem 150 godz.), 

b) kółko przyrodnicze po 30 godz. w latach 2016 i 2017 oraz 15 godz. w roku 2018 (razem 75 
godz.), 

c) kółko z j. angielskiego po 45 godz. w latach 2016 i 2017 oraz 23 godz. w roku 2018 (razem 103 
godz.), 

d) kółko informatyczne po 30 godz. rocznie w latach 2016 i 2017 oraz 15 godz w roku 2018 
(razem 75 godz.). 

Razem godzin 403. 

3) doposażenie szkoły w materiały pomocnicze i dydaktyczne do prowadzenia zaproponowanych 
kół przedmiotowych (zakup tablic multimedialnych wraz z laptopem i oprogramowaniem oraz 
materiałów do prowadzenia kółek) – styczeń 2016 

4) Podsumowanie i zakończenie projektu - czerwiec 2018 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
Styczeń 2016 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 
projektu 

Czerwiec 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail 

 

Projekt 37 

Nazwa projektu Wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji w 
zakresie oligofrenopedagogiki w Przedszkolu Samorządowym w Jabłonowie Pomorskim 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 18 000,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 18 000,00 zł 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja  

PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i 
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki RPO (EFS) 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki EFS: 17 100,00 zł (95%) 

Środki własne: 900,00 zł (5%)  

 

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

Pomoc publiczna w projekcie nie występuje. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy 
składowe, wyróżniane fazy 
realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Zakres projektu: 

1) prace przygotowawcze: 

 skierowanie oferty ukierunkowanej na wzrost kwalifikacji nauczycieli 
2) realizacja projektu: 

 odbycie studiów podyplomowych  w zakresie oligofrenopedagogiki 

 prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych 
 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Nabycie nowych kompetencji przez nauczycieli zapewni  równy dostęp do dobrej jakości edukacji 
dzieciom niepełnosprawnym. Projekt będzie wsparciem dla uczniów zagrożonych przedwczesnym 
wypadnięciem z systemu oświaty oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym 
uczniów niepełnosprawnych. 

Dzięki projektowi zostaną podniesione kompetencje i kwalifikacje nauczycieli skierowane na 
wsparcie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 



Wskaźniki  

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu – 2 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu 
programu – 4 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 2 

 Liczba dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych objętych wsparciem w 
zakresie 4 

Stan przygotowań i harmonogram działań 1.Skierowanie oferty do nauczycieli II kwartał 2015 

2.Odbycie studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki 

3. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

IV kwartał 2015 r. 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 
projektu 

IV kwartał 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

 

Projekt 38 

Nazwa projektu Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy wśród uczniów 
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 58200,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 58200,00 zł 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 

PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFS) 

Środki EFS: 55290,00 zł (95%)  

Środki własne: 2910,00 zł (5%) 

 

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

Pomoc publiczna w projekcie nie występuje. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego 
wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Zakres projektu: 

1. prace przygotowawcze: 

 skierowanie oferty ukierunkowanej do potrzeb rynku pracy wśród uczniów 
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim 

1. realizacja projektu:  

 prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, 

 spotkania z pedagogiem szkolnym, 

 spotkania z psychologiem szkolnym 

 spotkanie z lekarzem medycyny pracy w zakresie edukacji rodziców – informacja o 
ograniczeniach zdrowotnych w różnych zawodach, 

 utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery rozwijającego umiejętności wyboru 
odpowiedniego zawodu oraz kariery zawodowej 

 Zajęcia z przedsiębiorczości: zapoznanie uczniów z podstawami przedsiębiorczości, 
przeprowadzenie badań i analiz rynku pracy, wycieczka do Urzędu Skarbowego i ZUS 
w Brodnicy w celu zdobycia wiedzy teoretycznej: zakładanie firmy, podatki, deklaracje. 
Założenie przez uczniów wirtualnej firmy: działania marketingowe, działania 



promujące firmę, wypełnianie dokumentacji związanej z otwarciem i prowadzeniem 
firmy. 

1. współpraca: 

 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jabłonowie Pomorskim 

 Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Prowadzenie doradztwa zawodowego w ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym na bazie 
Szkolnego Ośrodka Kariery ukierunkuje uczniów do wyboru odpowiedniego zawodu i kariery 
zawodowej. Doradztwo służyć będzie rozwijaniu kompetencji uczniów w wyborze dalszego 
kierunku kształcenia czy ścieżki zawodowej, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. 

Doradztwo kształtować będzie u uczniów jabłonowskiego gimnazjum przedsiębiorczość, chęć 
pracy na własny rachunek – własny biznes z wykorzystaniem swoich zdolności, umiejętności i 
predyspozycji w przyszłym zawodzie.  

Zajęcia z przedsiębiorczości umożliwią uczniom w sposób praktyczny zapoznać się ze wszystkimi 

etapami zakładania własnej firmy, zagadnieniami promocji, reklamy, podatków, ubezpieczeń, 

księgowości.  

Wskaźniki  Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 
osoby 

 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 
zawodu objętych wsparciem w programie – osoby 

 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 1 szt. 

 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 150 
osób 

Stan przygotowań i harmonogram działań 1. Od 01.02.2014 r do 30.07.2015 r szkoła realizuje projekt (priorytet IX.1.2) finansowany z EFS 
„Okno na świat”. Jednym z celów tego projektu jest założenie „Szkolnego Ośrodka Kariery”. 
Ośrodek taki do funkcjonuje i cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i rodziców. 
Przeprowadzane są testy predyspozycji zawodowych oraz opracowywane dla uczniów 
indywidualne scenariusze edukacyjno – zawodowe. Mamy wykwalifikowaną kadrę oraz 
doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju wsparcia dla uczniów. Pozyskanie kolejnych funduszy 
pozwoliłoby na kontynuowanie działań „Szkolnego Ośrodka Kariery”. Jest on niezbędny dla 
prawidłowego wspomagania wyboru dalszej drogi edukacyjno – zawodowej uczniów. 

2. Utworzenie „Szkolnego Ośrodka Kariery” na lata szkolne 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. 
Zatrudnienie doradcy zawodowego oraz pedagoga i psychologa. 

3. Zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia „Szkolnego Ośrodka Kariery” 

4. Objęcie wsparciem 50 uczniów w każdym roku szkolnym (łącznie przez 3 lata 150 uczniów) 

5. Nabór uczniów na zajęcia z przedsiębiorczości (2 grupy w każdym roku szkolnym) 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
01.09.2015 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 
projektu 

30.06.2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail 

 

Projekt 39 

Nazwa projektu Równy dostęp do dobrej jakości edukacji uczniów Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w 
Jabłonowie Pomorskim 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 324 100,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 324 100,00 zł 



Koszty niekwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 

PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i 
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFS) 

Środki EFS: 307 895,00 zł (95%)  

Środki własne: 16 205,00 zł (5%)  

 

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

Pomoc publiczna w projekcie nie występuje. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), 
tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Zakres projektu: 

1. prace przygotowawcze: 

 skierowanie oferty ukierunkowanej na rozwój uczniów Gimnazjum w Jabłonowie Pom. 

1. realizacja projektu: 

 prowadzenie koła przedmiotowego – matematyka, przedmioty przyrodnicze, język 
angielski, informatyka, 

 prowadzenie zajęć wyrównawczych dla osób zagrożonych przedwczesnym 
zakończeniem nauki szkolnej (5 osobowe grupy) 

 doposażenie szkoły w materiały pomocnicze i dydaktyczne do prowadzenia 
zaproponowanych kół przedmiotowych i zajęć wyrównawczych, 

 prowadzenie kół zainteresowań wg potrzeb uczniów, 

 prowadzenie zajęć wyrównawczych wg potrzeb uczniów 

 szkolenia dla nauczycieli ukierunkowane na rozwój uczniów, procesy edukacyjne, 

 szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK 

1. współpraca: 

 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jabłonowie Pomorskim 

 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Wprowadzenie dodatkowych kół zapewni bogatą ofertę kół przedmiotowych i zapewnieni równy 
dostęp do dobrej jakości edukacji. Zajęcia wyrównawcze w małych grupach umożliwią uzupełnienie 
wiadomości i umiejętności uczniom, którzy są zagrożeni przedwczesnym zakończeniem edukacji 
szkolnej. Umożliwią tym uczniom ukończenie gimnazjum. Projekt będzie wsparciem dla uczniów 
zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty oraz uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów niepełnosprawnych. 

Dzięki projektowi zostaną podniesione kompetencje i kwalifikacje nauczycieli skierowane na rozwój 

kompetencji uczniów. Nowoczesne metody nauczania i korzystanie z narzędzi ICT uatrakcyjnią 

zajęcia, pozwolą na wykorzystanie potencjału uczniów, umożliwią kontrolę systematyczności pracy 

uczniów w szkole i w domu. 

Wskaźniki  

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu – 13 osób 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 150 
osób 

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu – 13 osób 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych – 1 szt. 

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szt. 

 Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS – 30% 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 13 osób 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie – 200 osób 

Stan przygotowań i harmonogram działań 1. Od 01.02.2014 r do 30.07.2015 r szkoła realizuje projekt (priorytet IX.1.2) finansowany z EFS 
„Okno na świat”. Jednym z celów tego projektu jest prowadzenie zajęć rozwijających i 



wyrównawczych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego oraz ICT. Mamy 
wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju wsparcia dla uczniów. 
Pozyskanie kolejnych funduszy pozwoliłoby na kontynuowanie działań, które pozwolą na 
wyrównanie szans edukacyjnych naszych uczniów oraz będą zapobiegać wykluczeniu edukacyjnemu 
uczniów. 

2. Nabór uczniów na dodatkowe zajęcia (na lata szkolne 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).  

3. Zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć rozwijających i wyrównawczych 

4. Doposażenie pracowni. 

5. Objęcie wsparciem 200 uczniów łącznie przez trzy lata szkolne. 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 
01.09.2015 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

30.06.2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na 
temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail 

 

Projekt 40 

Nazwa projektu Równy dostęp do dobrej jakości edukacji uczniów Szkoły Podstawowej w Góralach 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 109 000 ,00zł 

Koszty kwalifikowalne: 109 000,00zł 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 

PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFS) 

Środki EFS: 103 550,00 zł (95%)  

Środki własne: 5 450,00zł (5%)  

 

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

Pomoc publiczna w projekcie nie występuje. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego 
wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Zakres projektu: 

1. Prace przygotowawcze: 

 skierowanie oferty zajęć ukierunkowanej na rozwój uczniów Szkoły Podstawowej w 
Góralach 

2. Realizacja projektu: 

 prowadzenie koła przedmiotowego – matematyka, przyroda, język angielski, informatyka, 
język polski,koło teatralne, plastyczne i sportowe. 

 doposażenie szkoły w materiały pomocnicze i dydaktyczne do prowadzenia 
zaproponowanych kół przedmiotowych, 

 zakup tablic interaktywnych 

 szkolenia dla nauczycieli ukierunkowane na na rozwój uczniów, procesy edukacyjne, 

 szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej 
(TIK ) 

 wyjazdy uczniów do kina, teatru, muzeum 

 udział nauczycieli w szkoleniach doskonalących 

 zakup komputerów 

3. Współpraca: 

 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jabłonowie Pomorskim 



4. Uzasadnienie realizacji projektu: 

Wprowadzenie dodatkowych kół zapewni bogatą ofertę kół przedmiotowych i zapewnieni równy 
dostęp do dobrej jakości edukacji. Uczniom umożliwi się obcowanie z kulturą wysoką poprzez 
uczestniczenie w seansach filmowych , sztukach teatralnych czy zwiedzanie galerii bądź muzeum. 
Uczniowie nabędą umiejętność zachowania się w obiektach użyteczności publicznej. Poszerzą wiedzę 
na temat teatru. Zajęcia prowadzone z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnej 
będą dla ucznia bardziej atrakcyjne a treści przekazywane bardziej dostępne. Zajęcia będą ciekawe, a 
uczniowie będą aktywnie w nich uczestniczyć. Podniesie się poziom osiągnięć uczniów. Projekt 
będzie wsparciem dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty oraz 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów niepełnosprawnych. Zaspokojone 
zostaną potrzeby uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. 

Dzięki projektowi zostaną podniesione kompetencje i kwalifikacje nauczycieli skierowane na rozwój 
kompetencji uczniów. Nauczyciele będą pracować z wykorzystaniem TIK. 

Wskaźniki Wskaźniki produktu: 

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu –14 osób 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 80osób 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych – 1 

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 

 Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS – 100% 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 14osób 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 14osób 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie –80 osób 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć – 1 

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie -1 

Stan przygotowań i harmonogram działań 1. Prace przygotowawcze III kwartał 2015r 

2. Realizacja zadań IV kwartał 2015r , rok 2016, 2017, 2018 . 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

IV kwartał 2015r 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 
projektu 

II kwartał 2018r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail 

 

Projekt 41 

Nazwa projektu Równy dostęp do dobrej jakości edukacji uczniów Szkoły Podstawowej w Płowężu 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 76 330,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 76 330,00 zł 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 

PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki EFS: 72 513,50 zł (95%)  

Środki własne: 3 816,50 zł (5%)  



Środki RPO (EFRR, EFS)  

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

Pomoc publiczna w projekcie nie występuje. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego 
wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Zakres projektu: 

1. prace przygotowawcze: 

 skierowanie oferty ukierunkowanej na rozwój uczniów Szkoły Podstawowej w 
Płowężu 

1. realizacja projektu: 

 prowadzenie koła przedmiotowego – matematyka, przyroda, język angielski, 
informatyka, koło teatralne 

 wyjazdy do teatru (6 spektakli) oraz Centrum Nowoczesności Młyn w Toruniu (3 
warsztaty), wyjazdy na badania terenowe (Park Narodowy Bory Tucholskie, 
Górznieńsko -Lidzbarski Park Krajobrazowy, Rezerwat Krajobrazowy Dolina Rzeki 
Osy i Gardęgi, Rezerwat Stręszek, Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach) 

 doposażenie szkoły w materiały pomocnicze i dydaktyczne do prowadzenia 
zaproponowanych kół przedmiotowych, 

 prowadzenie kół zainteresowań wg potrzeb uczniów, 

 szkolenia dla nauczycieli ukierunkowane na na rozwój uczniów, procesy edukacyjne, 

1. współpraca: 

 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jabłonowie Pomorskim 

 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Wprowadzenie dodatkowych kół zapewni bogatą ofertę kół przedmiotowych i zapewnieni równy 
dostęp do dobrej jakości edukacji. Projekt będzie wsparciem dla uczniów zagrożonych 
przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty oraz uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, w tym uczniów niepełnosprawnych. 

Dzięki projektowi zostaną podniesione kompetencje i kwalifikacje nauczycieli skierowane na 

rozwój kompetencji uczniów. 

Wskaźniki  

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu – 4 osoby 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 30 
osób 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szt. 

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szt. 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 4 osoby 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 4 osoby 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie – 30 osób 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć – 1 szt 

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 1 
szt. 

Stan przygotowań i harmonogram działań 1.Nabór uczniów do kół zainteresowań – styczeń 2016 

2. Szkolenie 4 nauczycieli ukierunkowane na rozwój uczniów, procesy edukacyjne, TIK - styczeń 
– czerwiec 2016 

3. Prowadzenie kół przedmotowych: 

a) matematycznego - 30 godzin w 2016 r. , 30 godzin w 2017 r. 15 godzin w 2018 r. 

b) przyrodniczego - 30 godzin w 2016 r. , 30 godzin w 2017 r. 15 godzin w 2018 r. 

c) teatralnego - - 30 godzin w 2016 r. , 30 godzin w 2017 r. 15 godzin w 2018 r. 

d) języka angielskiego - 30 godzin w 2016 r. , 30 godzin w 2017 r. 15 godzin w 2018 r. 

4. Wyjazdy: do teatru – 6 spektakli (maj 2016, pażdziernik 2016, kwiecień 2017, grudzień 2017, 
luty 2018, czerwiec 2018) 

wyjazdy na badania terenowe – Park Narodowy Bory Tucholskie ( maj 2016 – 3 dni) 

Górznieńsko -Lidzbarski Park Krajobrazowy (maj 2017 - 3 dni) 

Rezerwat Krajobrazowy Dolina Rzeki Osy i Gardęgi ( kwiecień 2016 – 4 godziny), Rezerwat 
Stręszek (kwiecień 2017 – 4 godziny), Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach (kwiecień 



2018 – 4 godziny) 

warsztaty w Centrum Nowoczesności Młyn w Toruniu – (październik 2016, październik 2017, 
kwiecień 2018) 

4. Doposażenie szkoły w materiały pomocnicze i dydaktyczne do prowadzenia zaproponowanych 
kół przedmiotowych – styczeń 2016 

5. Zakup sprzętu TIK (3 ekrany interaktywne + komputery) – styczeń 2016 

5. Podsumowanie i zakończenie projektu czerwiec 2018 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
Styczeń 2016 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 
projektu 

Czerwiec 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail 

 

Projekt 42 

Nazwa projektu Równy dostęp do dobrej jakości edukacji uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego 
w Jabłonowie Pomorskim 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 74 180,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 74 180,00 zł 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 

PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i 
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFS) 

Środki EFS: 70 471,00 zł (95%) 

Środki własne: 3 709,00 (5%) 

 

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

Pomoc publiczna w projekcie nie występuje. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego 
wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Zakres projektu: 

2. prace przygotowawcze: 

 skierowanie oferty ukierunkowanej na rozwój uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim 

2. realizacja projektu: 

 prowadzenie koła przedmiotowego – matematyka, przyroda, język angielski, 
informatyka, realizacja zajęć: 2 kółka matematyczne, kółko przyrodnicze, kółko z j. 
angielskiego, kółko informatyczne 

 doposażenie szkoły w materiały pomocnicze i dydaktyczne do prowadzenia 
zaproponowanych kół przedmiotowych (zakup tablic multimedialnych wraz z laptopem i 
oprogramowaniem oraz materiałów do prowadzenia kółek), 

 prowadzenie kół zainteresowań wg potrzeb uczniów, 

 

2. współpraca: 



 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jabłonowie Pomorskim 

 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Wprowadzenie dodatkowych kół zapewni bogatą ofertę kół przedmiotowych i zapewnieni równy 
dostęp do dobrej jakości edukacji. Projekt będzie wsparciem dla uczniów zagrożonych 
przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty oraz uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, w tym uczniów niepełnosprawnych. 

Dzięki projektowi zostaną podniesione kompetencje i kwalifikacje nauczycieli skierowane na rozwój 

kompetencji uczniów. 

Wskaźniki  

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 75 
osoby 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych – 1 szt. 

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szt. 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 4 osoby 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 4 osoby 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie – 75 osoby 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć – 1 szt. 

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 1 szt. 

Stan przygotowań i harmonogram działań 1) Nabór uczniów do kół zainteresowań – styczeń 2016, styczeń 2017, styczeń 2018, 

2)Prowadzenie kół przedmotowych: 

a) 2 kółka matematyczne po 30 godz. rocznie każdego w 2016 i 2017 oraz po 15 godz. każdego w 
roku 2018 (razem 150 godz.), 

b) kółko przyrodnicze po 30 godz. w latach 2016 i 2017 oraz 15 godz. w roku 2018 (razem 75 
godz.), 

c) kółko z j. angielskiego po 45 godz. w latach 2016 i 2017 oraz 23 godz. w roku 2018 (razem 103 
godz.), 

d) kółko informatyczne po 30 godz. rocznie w latach 2016 i 2017 oraz 15 godz w roku 2018 (razem 
75 godz.). 

Razem godzin 403. 

3) doposażenie szkoły w materiały pomocnicze i dydaktyczne do prowadzenia zaproponowanych 
kół przedmiotowych (zakup tablic multimedialnych wraz z laptopem i oprogramowaniem oraz 
materiałów do prowadzenia kółek) – styczeń 2016 

4) Podsumowanie i zakończenie projektu - czerwiec 2018 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
Styczeń 2016 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 
projektu 

Czerwiec 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail 

 

Projekt 43 

Nazwa projektu 
Wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego ukierunkowane na podniesienie 
kwalifikacji w zakresie oligofrenopedagogiki w oddziale przedszkolnym przy Szkole 
Podstawowej w Góralach 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 10 260,00 zł 
Koszty kwalifikowalne: 10 260,00 zł 
Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 



Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja  
PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 
podjęcie kształcenia i szkolenia. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki RPO (EFS) 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki EFS: 9 747,00 zł (95%) 
Środki własne: 513,00 zł (5%)  
 

Występowanie pomocy publicznej w projekcie 

(krótka analiza) 
Pomoc publiczna w projekcie nie występuje. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego 
wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Zakres projektu: 

3) prace przygotowawcze: 

 skierowanie oferty ukierunkowanej na wzrost kwalifikacji nauczycieli 
4) realizacja projektu: 

 odbycie studiów podyplomowych  w zakresie oligofrenopedagogiki 

 prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych 

 
Uzasadnienie realizacji projektu: 
Nabycie nowych kompetencji przez nauczycieli zapewni  równy dostęp do dobrej jakości 
edukacji dzieciom niepełnosprawnym. Projekt będzie wsparciem dla uczniów zagrożonych 
przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty oraz uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, w tym uczniów niepełnosprawnych. 
Dzięki projektowi zostaną podniesione kompetencje i kwalifikacje nauczycieli skierowane na 
wsparcie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Wskaźniki 

 

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu – 1 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 3 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 1 

 Liczba dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych objętych 
wsparciem w zakresie 3 

Stan przygotowań i harmonogram działań 
1.Skierowanie oferty do nauczycieli II kwartał 2015 
2.Odbycie studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki 
3. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
IV kwartał 2015 r. 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 
IV kwartał 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 

Projekt 44 

Nazwa projektu 
Równy dostęp do dobrej jakości edukacji dzieci oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Góralach 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 13 500,00 zł 
Koszty kwalifikowalne: 13 500,00 zł  
Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 
 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 
PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki RPO (EFS) 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki EFS: 12 825,00 zł (95%)  
Środki własne: 675,00 zł (5%) 
 

Występowanie pomocy publicznej w projekcie 

(krótka analiza) 
Pomoc publiczna w projekcie nie występuje. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

Zakres projektu: 
   1) prace przygotowawcze: 

 skierowanie oferty ukierunkowanej na rozwój  dzieci z oddziału 
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Góralach 

3) realizacja projektu: 

 prowadzenie zajęć metodą pedagogika zabawy, rozwijanie zainteresowań 
artystycznych 

 doposażenie oddziału  przedszkolnego w materiały pomocnicze i dydaktyczne 
do prowadzenia zaproponowanych zajęć dydaktycznych, 



 Powiązania z innymi 
projektami 

 prowadzenie zajęć  wg zainteresowań dzieci: taneczne, rytmiczne, plastyczne, 
twórcze, 

 szkolenia dla nauczycieli ukierunkowane na rozwój dzieci, rozwijanie ich 
zainteresowań 

 szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem metody pedagogika zabawy 

 
Uzasadnienie realizacji projektu: 
Wprowadzenie zajęć metodą pedagogika zabawy  zapewni dzieciom  równy dostęp do dobrej 
jakości edukacji. Wzrośnie liczba dzieci posiadających kompetencje w zakresie kreatywności i 
zdolności twórczych. 
Dzięki projektowi zostaną podniesione umiejętności i kwalifikacje nauczycieli skierowane na 
rozwój kompetencji uczniów. 

Wskaźniki 

 

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje 
po opuszczeniu programu – 5 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu 
programu – 32 

 Liczba placówek systemu oświaty wykorzystujących metodę pedagogiki 
zabawy do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 

 Liczba placówek, w których sale dydaktyczne  wykorzystują doposażenie 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 

 Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody 
pedagogiki zabawy dzięki EFS – 35% 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 5 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych w programie – 32 

Stan przygotowań i harmonogram działań 
1.Odbycie 2 szkoleń  IV kwartał 2015 r. I kwartał 2016 r. 
2.Realizacja zajęć z wykorzystaniem metody pedagogika zabawy 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 

projektu 
IV kwartał 2015 r.  

Przewidywane termin zakończenia realizacji 

projektu 
II kwartał 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 

projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 

Projekt 45 

Nazwa projektu „Klub Przedszkolaka” – zajęcia rozwijające dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 50 000,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 50 000,00 zł 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 

PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 
podjęcie kształcenia i szkolenia. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFS) 

Środki EFS: 47 500,00 zł (95%) 

Środki własne: 2 500,00 (5%) 

 

Występowanie pomocy publicznej w projekcie 
(krótka analiza) 

Pomoc publiczna w projekcie nie występuje. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, wyróżniane 
fazy realizacji projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Zakres projektu: 

1. prace przygotowawcze: 

 skierowanie oferty ukierunkowanej na wszechstronny rozwój dzieci w wieku 
przedszkolnym  

2. realizacja projektu: 

 prowadzenie zajęć dla grupy w wieku przedszkolnym mających na celu rozwijanie 
kompetencji kluczowych, jak również rozwijanie ich wrażliwości artystycznej w 
wymiarze 2 godz. dziennie. 

3. współpraca: 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim 

 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

W naszej miejscowości brakuje oferty skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym, które 
z różnych względów nie są objęte edukacją przedszkolną. Dzięki udziałowi w zajęciach 



dzieci nauczą się współdziałać w grupie, poznają różne formy aktywności, spędzą czas w 
grupie rówieśniczej. 

Wskaźniki  

 Liczba osób, które zostaną objęte opieką zajęć „Klubu Przedszkolaka” – 25 
osób  

 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
w programie – 25 osób. 

Stan przygotowań i harmonogram działań 1) Nabór uczestników „Klubu Przedszkolaka” – styczeń 2016, wrzesień 2016, wrzesień 
2017,  

2)Prowadzenie zajęć w „Klubie Przedszkolaka”: 

a) w roku 2016 – 60 godz., w roku 2017 – 60 godz., w roku 2018 – 30 godz. – razem 150 
godzin. 

3) Podsumowanie i zakończenie projektu - czerwiec 2018 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

Styczeń 2016 

Przewidywane termin zakończenia realizacji 
projektu 

Czerwiec 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail 

 

Projekt 46 

Nazwa projektu 

 

Uczymy się pomagać 

 

Beneficjent Gmina Zbiczno 

Koszt całkowity projektu w zł 30.000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 9iv 
Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO  (EFRR,EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki 
budżetu państwa, województwa itp.) 

 

EFS 
    
3.000,00 - 10% 
27.000,00 - 90% 

Zwięzły opis projektu (max. 2 strony A4), tj.   

 

-Główne elementy składowe, wyróżniane 
fazy realizacji projektu, podprojekty itp. 

 

-Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza 
w kontekście jego wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. 

 

 

 

 

 

 

Głównym celem projektu pt. ,,Uczymy się pomagać” jest edukacja członków rodzin osób 
chorych i niepełnosprawnych, wymagających stałej opieki z terenu Gminy Zbiczno. Działaniami 
w projekcie będzie cykl spotkań z lekarzem specjalistą, pielęgniarką i rehabilitantem mający na 
celu przekazanie wiedzy i doświadczeń zdobytych z bezpośredniej pracy z osobą potrzebującą 
pomocy. Uczestnicy w trakcie spotkań otrzymają poczęstunek. Pomysł zrealizowania tego typu 
projektu zrodził się z uwagi na duże zainteresowanie ze strony rodzin opiekujących się jak 
również w wyniku  pracy terenowej pracowników socjalnych oraz współpracy z pielęgniarką 
środowiskową. Z uwagi na starzejące się społeczeństwo i coraz większą ilość osób posiadających 
niepełnosprawność oraz problemami z dostępem do służby zdrowia zapotrzebowanie na tego 
typu działania jest uzasadnione. Spotkania te będą odbywały się w świetlicach wiejskich 
znajdujących się na terenie Gminy. W czasie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość 
wysłuchania porad oraz otrzymania odpowiedzi na indywidualne pytania wybranych specjalistów 
z zakresu m.in. chorób osób zależnych, praw pacjenta, odżywiania, rehabilitacji, pielęgnacji. 
Dostęp do projektu dla mieszkańców nie będzie w żaden sposób ograniczony, każdy 
zainteresowany tematyką będzie mógł w nim nieodpłatnie uczestniczyć, nie mniej jednak 
skierowany będzie szczególnie do osób dorosłych – członków rodzin osoby niepełnosprawnej 
oraz obłożnie chorej lub starszej, które ze względu na sytuację życiową i rodzinną  sprawują 
opiekę nad osobą niepełnosprawną, obłożnie chorą lub starszą w swoim najbliższym otoczeniu w 
rodzinie i w domu. 
Nie dotyczy 



 

 

 

 

 

 

 

-Powiązania z innymi projektami 

Wskaźniki 

(np. spadek emisji CO2/rok; liczba instytucji 
kultury objętych wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba osób, które 
uzyskały, podniosły kwalifikacje; itp.) 

 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu – 10 szt.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 30 osób 
 

Harmonogram działań  

 

Przewidywalny termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

2016 

Przewidywalny termin zakończenia realizacji 
projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 

-Imię i nazwisko 

-Stanowisko służbowe 

 

-Telefon/fax 

-E-mail 

 

 

Hanna Steckowska 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie 
56 49 393 19 
ops.zbiczno@wp.pl 

  

Projekt 47 

Nazwa projektu „ MŁODZI  NAUKOWCY” 

Beneficjenci Gmina Zbiczno 

Koszt całkowity projektu 50.000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO  

Źródła finansowania projektu: 
 
Środki własne(budżet beneficjenta): 
 
Środki RPO ( EFRR, EPS) 
Środki inne:(np. Prywatne, WFOŚ, środki 
budżetu państwa, województwa, itp.) 

 
 
5.000,00 
 
45.000,00 

Zwięzły opis projektu( max 2 strony A4) 
Oś  

Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja  
PI 10i 
 
Zaangażowanie w realizację projektu: Dzieci i młodzież zespołu Szkół w Pokrzydowie, nauczyciele, 
mieszkańcy Gminy Zbiczno 
 
Fazy realizacji projektu: 
1. Adaptacja  poddasza w budynku szkoły z przeznaczeniem na pracownię matematyczno-



przyrodniczą. 
2. Prace remontowe związane z przygotowaniem pomieszczenia do zajęć  z zakresu nauk ścisłych. 
3. Wyposażenie pracowni w sprzęt do TIK i prac badawczych, prowadzonych metodą projektu. 
4. Opracowanie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych i planu pracy zespołu pracującego w 
pracowni matematyczno-przyrodniczej. 
5. Działania zespołów badawczych a w szczególności przygotowywanie  doświadczeń, 
eksperymentów, tworzenie scenariuszy projektowych, konkursów, festiwali naukowych, prace 
warsztatowe w terenie. 
6.  Promocja  działań na różnych szczeblach regionu. 
7. W trakcie projektu -udział nauczycieli w formach doskonalenia  nauczycieli- warsztatach 
tematycznych. 
8. Udział uczniów w spotkaniach z naukowcami, badaczami,  zwiedzanie muzeów, wystaw, Centrum 
Nauki . 
9. Współpraca z uczelniami w Polsce, parkami krajobrazowymi. 
 
Uzasadnienie projektu: 
Realizacja projektu pozwoli na promowanie    twórczości badawczej, pokonywanie barier, 
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wśród młodych ludzi w kierunku nauk ścisłych.                     
Projekt ma na celu wzmocnienie integracji międzyludzkiej. 
 Zwiększenie zaangażowania młodych  ludzi  w procesy badawcze w regionie.  Zachowanie więzi 
przyjacielskich  pomiędzy osobami w różnym wieku  regionu, powiatu, województwa, kraju .                                                                                                                                           
Kształtowanie właściwej postawy i szacunku wobec osób niepełnosprawnych poprzez twórcze ich  
angażowanie w zadania .                                                                      

Wskaźniki 
PI 10i  

Ograniczenie i  zapobieganie 
przedwczesnemu  kończeniu nauki szkolnej 
oraz zapewnianie równego  dostępu do 
dobrej  jakości  wczesnej edukacji  
elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 
formalnych, nieformalnych i 
pozaformalnych ścieżek  kształcenia  
umożliwiających ponowne  podjęcie  
kształcenia  i  szkolenia 

Wskaźniki  Rezultatu:  

I. Liczba  nauczycieli, którzy  uzyskali  kwalifikacje lub nabyli kompetencje  po  
opuszczeniu  programu –  20 osób 

II. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 38 
osób 

III. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych – 1 szkoła 

IV. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szkoła 

V. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS – 100 % 
 

Wskaźniki  Produktu: 

VI. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 20 osób 
VII. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 20 osób 
VIII. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 

programie – 38 osób 
IX. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt 

TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych –  1 szkoła 
X. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 1 

szkoła  
 

Harmonogram działań Rok 2016 
1. Opracowanie projektu adaptacji  poddasza w budynku szkoły z przeznaczeniem na pracownię 
matematyczno-przyrodniczą. 
2. Zakup materiałów i wykonanie prac remontowych związanych  z przygotowaniem pomieszczenia 
na poddaszu do zajęć badawczych prowadzonych metoda projektu. 
3. Zakup sprzętu i urządzeń w celu całkowitego wyposażenia pracowni.  
4. Nawiązanie współpracy z Uczelniami ,placówkami naukowymi,Stowarzyszeniami, firmami, 
Ośrodkami Nauki, placówkami oświatowymi . 
 
Rok 2017-2018 
1. Opracowanie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych i planu pracy zespołu pracującego w 
pracowni . 
2. Przydział zadań dla nauczycieli -opiekunów grup zadaniowych. 
3. Działania zespołów badawczych a w szczególności przygotowywanie scenariuszy prac 
badawczych. 
4.  Promocja  działań na różnych szczeblach regionu. 
5. W trakcie projektu -udział nauczycieli w formach doskonalenia  nauczycieli- warsztatach 
tematycznych. 
 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

01.06.2016r. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji 
projektu 

30.09.2018r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imię i nazwisko 
- stanowisko służbowe 
- telefon/fax 
- E- mail 
 
 

 
 
Barbara Kopańska 
Dyrektor Zespołu Szkół w Pokrzydowie 
564985913 
zspokrzydowo23@o2.pl 



Projekt 48 

Nazwa projektu „ MOJE MIEJSCE W EUROPIE” 

Beneficjenci Gmina Zbiczno 

Koszt całkowity projektu 50 000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO  

Źródła finansowania projektu: 

 Środki własne(budżet beneficjenta): 

 Środki RPO ( EFRR, EPS) 

 Środki inne:(np. Prywatne, WFOŚ, środki 
budżetu państwa, województwa, itp.) 

 
 
 
5 000,00 
 
 
45 000,00 

Zwięzły opis projektu( max 2 strony A4) 

 

 

OP 10 PI 10i 
 
Realizatorzy projektu: 
-dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Pokrzydowie 
- nauczyciele 
-mieszkańcy regionu 
 
FAZY REALIZACJI PROJEKTU: 
 
1. Adaptacja  poddasza w budynku szkoły z przeznaczeniem na pracownię językową. 
2. Prace remontowe związane z przygotowaniem pomieszczenia do zajęć rozwijających umiejętność 
porozumiewania się z ludźmi różnych krajów Europy. 
3. Wyposażenie pracowni językowej. 
4. Opracowanie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych i planu pracy zespołu pracującego w pracowni 
językowej. 
5. Praca zespołów zadaniowych. 
6. Wymiana doświadczeń z uczniami, mieszkańcami  innych krajów. 
7. Udział uczniów w programach lokalnych i krajowych . 
8. Udział w kursie języka obcego nauczycieli placówki, mieszkańców Gminy Zbiczno. 
 
Uzasadnienie projektu: 
Realizacja projektu pozwoli na: 

 promowanie uzyskanych zdolności językowych , pokonywanie barier,  

 rozwijanie  zainteresowań  o życiu ludzi na innych kontynentach, w krajach nie tylko 
Europy.    

 projekt ma na celu wzmocnienie integracji międzyludzkiej. 

 zachowanie więzi przyjacielskich . 

 kształtowanie właściwej postawy i szacunku wobec osób niepełnosprawnych poprzez 
twórcze ich  angażowanie w zadania zespołowe.   

 utworzona nowoczesna pracownia językowa poprawi dydaktykę na zajęciach, podniesie 
jakość nauczania. 

Wskaźniki 

Ograniczenie i  zapobieganie 
przedwczesnemu  kończeniu nauki szkolnej 
oraz zapewnianie równego  dostępu do 
dobrej  jakości  wczesnej edukacji  
elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 
formalnych, nieformalnych i 
pozaformalnych ścieżek  kształcenia  
umożliwiających ponowne  podjęcie  
kształcenia  i  szkolenia 

Wskaźniki  Rezultatu:  

 Liczba  nauczycieli, którzy  uzyskali  kwalifikacje lub nabyli kompetencje  po  
opuszczeniu  programu –  20 osób 

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 38 
osób 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych – 1 szkoła 

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szkoła 

 Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS – 100 % 
 

Wskaźniki  Produktu: 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 20 osób 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 20 osób 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie – 38 osób 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych –  1 szkoła 



 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie – 1 
szkoła  

Harmonogram działań Rok 2016 

1. Opracowanie projektu adaptacji  poddasza w budynku szkoły z przeznaczeniem na pracownię 
językową. 

2. Zakup materiałów i wykonanie prac remontowych związanych  z przygotowaniem pomieszczenia 
na poddaszu do zajęć zespołowych. 

3. Zakup sprzętu i urządzeń w celu całkowitego wyposażenia pracowni.  

4. Nawiązanie współpracy z lektorami,  ze Stowarzyszeniami, firmami, uczelniami, Ośrodkami 
Kultury, placówkami oświatowymi , prywatnymi osobami. 

Rok 2017-2018 

1. Opracowanie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych i planu pracy zespołu pracującego w pracowni 
językowej. 

2. Przydział zadań dla nauczycieli -opiekunów grup zadaniowych. 

3. Działania zespołów językowych a w szczególności przygotowywanie inscenizacji, tworzenie 
scenariuszy imprez, konkursów, festynów, prace warsztatowe-impresje  malarskie, chór. 

4.  Promocja  działań na różnych szczeblach regionu. 

5. W trakcie projektu -udział nauczycieli w formach doskonalenia  nauczycieli- warsztatach 
tematycznych- kursach językowych. 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
projektu 

01.06.2016r. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji 
projektu 

31.10.2018r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat 
projektu: 
- imię i nazwisko 
- stanowisko służbowe 
- telefon/fax 
- E- mail 
 

 
Emilia Grochowska/Wioletta Komornicka  
 
Nauczyciele Zespołu Szkół w Pokrzydowie 
 
56 49 859 13 
 
zspokrzydowo23@o2.pl 

 


